Sant Adrià de Besòs, 29 de febrer de 2016
Essent les dinou hores, a la sala de sessions, es constitueixen, en primera
convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí, per tal de
dur a terme la sessió ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Juan Carlos Ramos Sánchez
Ruth Soto García
José Luís Martínez Cardoso

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Basilio Perona Cortés
Marc Alloza Quesada
Gregorio Belmonte Ferrer
Gregorio Camacho Alcalde
Isabel Marcuello García
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Andreu Marín Muñoz
Xavier Soley Manuel

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions
ordinàries que va tenir lloc els dies 30 de novembre i 30 de
desembre de 2015
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S’aproven, sense esmenes, els esborranys de les actes de les sessions
ordinàries que van tenir lloc els dies 30 de novembre i 30 de desembre de
2015.
ALCALDIA
2. Manifest en commemoració del dia 8 de març, Dia Internacional
de les Dones
MANIFEST FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
“Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot
el món alcem les nostres veus per reivindicar que els nostres drets socials,
polítics i econòmics són innegociables. Les dones, des de les nostres
diversitats, som més de la meitat de la població mundial i cal que formem
part de la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal que el
nostre dret a la participació social i política sigui una prioritat.
Recordem que en ple segle XXI hi ha països on encara no es reconeix el dret
a vot de les dones. Aquí no va ser fins l'any 1931 que es va reconèixer el
sufragi femení, amb la lluita aferrissada de dones com Clara Campoamor en
l’àmbit de l’Estat, o com Dolors Bargalló, Isolina Viladot, Angelina Colubret
o Teresa Gibert que van impulsar a Catalunya la recollida de les 400.000
signatures en suport de l’Estatut de 1932; o de l’Emília Domènech que –des
de l’àmbit municipal- va impulsar la primera consulta legal i oficial a tot
l’Estat en que van participar les dones de Canet de Mar, el 16 d’abril de
1933. Com elles, tantes dones reconegudes i anònimes han participat en la
construcció d'una societat més igualitària en la que les dones siguem
ciutadanes de ple dret. Reconeixem els seus sabers i la seva aportació,
sense el paper de moltes d'elles ara no seríem on som, dones sovint
invisibilitzades per la història en majúscules: Francesca Bonnemaison,
Christine de Pisan, Mary Wollstonecraft, Emmeline Pankhurst, però també
l'Eva, l'Encarna, la Isabel, ....
Catalunya compta, a dia d'avui, amb 174 alcaldesses (el 18% dels
municipis) i 3.194 regidores (el 34% del total de representants locals), 56
parlamentàries (el 41.5% de la cambra) i 5 conselleres (38% del Govern).
Malgrat estar encara lluny de la paritat, veiem com la presència de les dones
en la política institucional creix cada legislatura, no només en nombre sinó
en termes estratègics, en la capacitat d'ocupar llocs clau. Però l'exercici
efectiu del poder polític té costos elevats per a les dones. Darrerament hem
viscut airades reaccions masclistes davant lideratges femenins i feministes.
Atacs personals inadmissibles que cal que condemnem de forma col·lectiva,
des de tots els altaveus, també avui, també aquí.
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Més enllà de les institucions, la riquesa del teixit associatiu català no
s'entendria sense la presència de les dones, sobretot en aquells àmbits més
vinculats a la vida quotidiana i a la recerca del bé comú. Les associacions de
mares i pares, les associacions veïnals, les entitats de cultura popular, les
entitats socials, els esplais, els agrupaments, les associacions de persones
amb diversitat funcional.... Alhora, les dones han tingut i tenen un paper
rellevant en els moviments socials i cívics. Des de posicions de lideratge o
des de les bases, les dones, com a subjectes actives, volem apropiar-nos de
la realitat i transformar-la.
Avui, 8 de març, recuperem el fil violeta de la nostra història i recordem que
van ser les entitats de dones del nostre país les que van posar la igualtat de
gènere a l'agenda política. Les primeres polítiques de salut sexual i
reproductiva i els primers serveis d'atenció a dones en situació de violència
arribaven als ajuntaments democràtics amb l'empenta de les dones
organitzades als barris i pobles. La xarxa d'entitats de dones i d'entitats
feministes és imprescindible per garantir els nostres drets socials i polítics.
Apostem doncs, des de totes les institucions, des dels agents econòmics i
socials, i des de la societat civil per avançar cap a una societat igualitària,
en la que homes i dones participem en igualtat de condicions en totes les
decisions que ens afecten. Apostem, totes i tots, per posar la vida al centre
de les prioritats i repartir-nos els temps i els treballs, per tal que tots i totes
puguem participar de la vida pública. Comprometem-nos, doncs, i avancem
des de la complicitat cap a la construcció de pobles i ciutats més justos i
solidaris.
MANIFEST CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES
El 8 de març es commemora com el Dia Internacional de les Dones. Fa
més de 100 anys que les dones, des de diferents països i diferents realitats
van iniciar el llarg camí cap a la igualtat. Un camí que a hores d’ara no
només no s’ha acabat sinó que s’ha de continuar construint i transitant.
El 8 de març és un dia per reivindicar i denunciar desigualtats tant en
l’àmbit públic com en l'àmbit privat. Un dels àmbits que volem destacar i on
el drama de la desigualtat és més evident és el del treball, sigui remunerat o
no.
La bretxa salarial hauria de desaparèixer ja que la independència econòmica
és vital per decidir sobre el nostre futur. Si tenim “la sort” de treballar fora
de casa, les dones fem una, dos i tres jornades laborals: el treball
remunerat, el treball de la llar i potser també el treball de tenir cura de la
nostra gent gran, dels infants, dels malalts... I a més ens esforcem en la
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nostra lluita diària d'intentar vèncer la inèrcia que la societat ens marca, el
nostre rol, i convèncer als que tenim al costat.
El principal conflicte doncs, no és només la desigualtat salarial, que també,
si no la conciliació, els usos del temps. I com es resol aquest conflicte?
Doncs de forma individualitzada, no col·lectiva, no assumida ni per les
institucions ni pel conjunt de la societat. I de forma diferent, en funció, com
sempre, del poder adquisitiu. Les dones amb poder adquisitiu alt recorren a
dones amb pocs recursos, que es veuen abocades a treballar de
mainaderes, assistentes de la llar, cuidadores de gent gran, de forma
precària. I aquí es genera la bretxa de classe.
Un altre aspecte a tenir en compte és la maternitat, que és, per a moltes
dones, l’inici de la desigualtat laboral. Encara que són les dones les que
tenen més estudis que els homes, són ells els qui ocupen la gran majoria de
treball remunerat i això està directament vinculat a la maternitat i el
desenvolupament de la carrera professional de les dones.
Us imagineu ser dona, treballadora, mare d’un infant amb una malaltia de
les que anomenen rares, cedint les corredisses a urgències o les visites al
metge amb l'avia, en cas de que aquesta pugui ajudar? En permanent estat
d’alerta per la criatura, quadrant horaris, fent que la casa rutlli i amb
l’angoixa de no perdre la feina per moltes absències. Sí? Doncs ara
imagineu-vos un home.
Aquest dia serveix també per posar l’accent en les diferents lluites que s’han
dut arreu del món per combatre les formes que pren la desigualtat vers les
dones, en funció de l’àmbit de la vida en la que es desenvolupin.
S’ha hagut de lluitar per aconseguir molts drets: el dret a la cultura, el dret
a l'educació, per exemple, al 1915 la Carme Karr gran defensora de l’accés
a l’educació va ser la primera dona que va parlar a l’Ateneu Barcelonès,
avui, a uns quants metres d’aquesta plaça hi ha nenes que perden el dret a
continuar amb la seva educació pel simple fet de ser dones.
El dret a vot, el dret al propi cos, el dret a viure lliures de violència, el dret a
la igualtat salarial, el dret a la no discriminació per ocupar càrrecs de
responsabilitat tant en l’àmbit públic com en el privat, el dret a la
visualització en la història. No s’ha donat el mateix tractament a les
aportacions fetes al llarg de la història, segons hagin estat homes o dones.
Dones que tot i superar les barreres socials de l'època van aconseguir grans
fites en els àmbits de la cultura, l’art, la ciència, el pensament... però que
han estat silenciades a través dels anys.
En definitiva, no són drets específics de les dones. Són drets que van ser
robats a les dones.
Les dones no han de tenir cap dret especial ni estar eximides de cap
obligació per ser dones, que han de ser valorades per mèrits propis i no pel
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seu gènere. La diferència sexual (l'existència de dos sexes en un mateix
món) no és el mateix que la desigualtat entre sexes. El primer concepte
indica diversitat i riquesa. El segon, injustícia i dominació d'un sexe sobre
l'altre. Som diferents, no desiguals.
Vivim en una societat on encara són evidents massa clixés. Una societat
masculinitzada, on la dona que vol triomfar en els negocis o la política,
sovint se sent empesa a comportar-se com a un home.
Una societat on la injustícia en les polítiques socials que diferents governs
de dretes han aplicat a Catalunya i Europa fan que les dones visquin en
pitjors condicions, amb l’objectiu que les dones tornin a assumir els rols
tradicionals.
Beijing, l'ONU... assenyalen com la meta decisiva la igualtat i equitat de
gènere, les diferents administracions proclamen la defensa dels drets de les
dones però son lleis buides, que no són dotades econòmicament i no es
poden desplegar.
Així doncs, el 8 de març, commemorem, denunciem, però també convidem.
Convidem a construir aquest camí que a hores d’ara no només no s’ha
acabat sinó que s’ha de continuar construint i transitant. Com ha dit
l’Eduardo Galeano, “molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot
canviar el món”.
Xavier Soley (CDC) li sembla correcte.
Isabel Marcuello (MES) felicita el Consell de les Dones pel manifest
d'enguany.
S'aprova per unanimitat.
3. Moció de MES de suport a la continuïtat de Ràdio La Mina
“Atès que els mitjans de comunicació locals com la ràdio són necessaris i
imprescindibles en la societat democràtica actual, ja que cal que els
ciutadans estiguin informats dels esdeveniments diaris que tenen lloc al seu
municipi a tots els nivells (polític, esportiu, cultural i social...).
Vist que la configuració actual dels mitjans de comunicació a nivell global fa
que sigui difícil que les notícies d’àmbit local tinguin difusió en els mitjans
d’àmbit nacional.
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Atès que Ràdio La Mina és una emissora que funciona des de l’any 1984 a
partir d’una iniciativa sorgida de la Coordinadora de Joventut, entitat que
aglutinava vàries associacions culturals i sense afany de lucre.
Atès que Ràdio La Mina va néixer amb la voluntat de dotar al barri de la
Mina i al municipi de Sant Adrià d’un mitjà de comunicació propi. Un lloc on
un grup de persones es van associar en un projecte educatiu
d’aprenentatge, de difusió sociocultural, un mitjà creat al servei d’un
projecte comunitari i d’apropament entre veïns del barri i el seu entorn
territorial.
Atès que al llarg dels 31 anys de funcionament, Ràdio La Mina ha anat
guanyant acceptació entre la ciutadania fins arribar a considerar-la un mitjà
amb característiques singulars i pertanyent ja al paisatge imaginari
conceptual propi del municipi i patrimoni de tots. I que ha esdevingut per
als ciutadans i ciutadanes, entitats, clubs esportius i col·lectius una eina
fonamental per donar veu i difusió a les seves activitats i realitats.
Vist que la situació actual dels mitjans tècnics de Ràdio La Mina requereix
un inversió en infraestructura que és impossible que sigui assumida per
l’entitat sense afany de lucre que la gestiona.
Atès que tots els grups municipals van manifestar, en la passada campanya
electoral del mes de maig, l’interès i el suport a la continuïtat de la Ràdio
Local en aquesta nova etapa, conscients de la importància dels mitjans
locals, en especial, de les emissores de ràdio locals per ser l’altaveu de tot
allò que passa a la ciutat i conscients a l’hora que al municipi no hi cap altre
mitjà radiofònic.
El grup municipal de MES, Moviment d'Esquerres Sant Adrià, proposa al Ple
de l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Establir, d’acord amb l’entitat que gestiona Ràdio La Mina, l’import
necessari per a la modernització de l’emissora amb l’objectiu de dotar-la
dels recursos tècnics necessaris per continuar sent un mitjà útil al servei
de la ciutadania.
2. Que aquesta actuació sigui inclosa en els projectes a presentar en el
marc de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona, en
l'àmbit de manteniment i reposició d'inversions per al foment de la
diversificació econòmica, en què són concertables recursos econòmics,
tècnics i materials per actuacions en matèria de reparació, manteniment
i conservació d'inversions, així com en matèria de reposició d'inversions,
amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el funcionament.
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3. Acordar amb l’entitat gestora de Ràdio La Mina l’entrega d’un projecte de
viabilitat i de contingut radiofònic que sigui la base d’un futur conveni de
contraprestació de serveis. Els termes, objectius i durada del conveni
s’establiran tan bon punt l’actuació sigui aprovada i es disposi de la
pertinent resolució.
4. Comunicar aquest acord a Ràdio la Mina.”
Defensa la moció Isabel Marcuello (MES) i manifesta:


Que aquesta ràdio fa més de 31 anys que està al servei de la ciutadania i
per tant, que després de les eleccions municipals que tothom d'ajudar i
intentar parlar de quina mena de ràdio volien per a la ciutat.



Que en el Ple de pressupostos van intentar que hi hagués una partida
per a la ràdio per a infraestructures, en no ser així, a la primera
oportunitat que tenien era agafar-se als projectes de les meses de
concertació de la Diputació, perquè s'hi inclogués aquest ajuda.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que és positiu disposar d'un mitjà de comunicació radiofònic com Ràdio
La Mina i que qualsevol ciutat com aquesta no desaprofitaria mai
disposar d'una emissora local en condicions.



Que els últims anys l'Ajuntament ha tingut oblidada aquesta ràdio i
hauria de fer l'esforç, aprofitant els recursos que els pot posar a l'abast
la Diputació de Barcelona, per poder adquirir el material que és necessari
perquè Ràdio La Mina pugui emetre en certes condicions, el qual després
seria titularitat de l'Ajuntament i l'Associació que gestiona aquesta
emissora pot utilitzar tots aquests recursos.



Que tot això exigeix una major implicació de l'Ajuntament establint un
conveni on hi hagi unes contrapartides amb l'entitat en què hi pugui
sortir guanyant la ciutat, fent possible que des de l'emissora, com ja
s'està fent, es posin de relleu la informació d'interès per a la ciutat, com
són les activitats que promouen les entitats, que doni veu als ciutadans
de Sant Adrià, que sigui una finestra en positiu per a les activitats que
promou directament l'Ajuntament i pugui ser una via de formació per a
joves i adolescents en temes radiofònics.



Que l'aprovació d'aquesta moció donaria un plus a l'entitat i a partir
d'aquí posaria el comptador a zero perquè el futur de la relació entre
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l'Ajuntament i l'Associació que gestiona la ràdio pugui ser, a partir d'ara,
d'una altra manera.
Andreu Marín (PP) manifesta:


Que ell ha estat personalment a Radio La Mina, ha participat en tertúlies
i és conscient dels problemes tècnics i materials que tenen, problemes
tan elementals com el simple fet de no tenir micròfons per a tots els
participants d’una tertúlia o que alguns d’aquests no funcionin
correctament.



Que, a curt termini, per sortir del pas, seria suficient amb poder proveirlos d’uns recursos mínims per fer front aquest tipus de despeses, però
que això seria tapar forats i no encararien la qüestió de fons.



Que voldria convidar a la resta de grups a fer un replantejament de la
ràdio municipal i com volen que aquesta funcioni. Que la regidora de
MES ha deixat anar la idea d’establir una contraprestació de serveis,
però que tampoc ha volgut anar més enllà.



Que vol apuntar dues línies d’actuació molt clares:
•

•



Està a favor d’una major implicació de l’Ajuntament amb Ràdio la
Mina, però que com que ha treballat en un mitjà de comunicació i sap
del que parla, assegura que cap mitjà pot tenir futur sense un pla de
viabilitat comercial. Que Ràdio la Mina és un projecte amb valor afegit
i que pot donar molt de sí. El seu valor afegit és que ha nascut al
barri de la Mina i el fet que pot aportar uns inputs i unes sinergies
molts positives no només al barri sinó a tota la ciutat. Que, a dia
d’avui, hi ha eines molt senzilles per explorar la viabilitat en forma de
micromecenatges, esponsoritzacions o mecenatges.
Ràdio la Mina ha de servir com a canal de comunicació del municipi.
Hauria de ser un mitjà essencial en el qual els ciutadans poguessin
rebre informació imparcial de Sant Adrià. Que per això, tot i la seva
implicació amb l’emissora, és important evitar qualsevol tipus
d’incidència o de control polític sobre aquest mitjà.

Que esperen trobar la col·laboració de l’equip de govern i de la resta de
grups per avançar en les línies que ha exposat.

Rubèn Arenas (ERC) diu:
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Que han demanat que s'entregui un projecte de viabilitat i de contingut
radiofònic, no per controlar l'emissora, que creuen que ha de ser
independent, sinó per tenir una base sobre la qual construir i sobre la
qual obrir un debat per saber quina ràdio municipal volen per a Sant
Adrià, i que aquest és un bon moment per parlar-ne precisament per la
pluralitat que hi ha en aquest consistori, que els ha donat l'oportunitat
d'impulsar un mitjà de comunicació per a la ciutat.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:


Que demana a l'equip de govern que reculli tot el que s'ha treballat, ja
que al 2014 es va intentar fer un conveni entre l'Ajuntament i l'emissora
que no va arribar a bon port a causa dels Estatuts de Ràdio La Mina, que
potser s'hauria de valorar si s'han de modificar perquè es pugui fer un
conveni de col·laboració amb l'Ajuntament.

Joan Belda (SAeC) diu:


Que desitgen que la ràdio sigui lliure i que puguin treballar
independentment, és a dir, garantir la independència dels col.laboradors i
dels professionals que hi treballen, i felicitar-los per la tasca social i
comunicativa.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:


Que Ràdio La Mina no és una emissora municipal però sí que és l'única
que hi ha a Sant Adrià, i que a més a més, va néixer com a taller de
ràdio i això li dóna un important paper social que consideren que ha de
mantenir i que s'ha de potenciar.



Que això, com han dit altres grups, és una acció puntual, i que creuen
que l'Ajuntament ha d'ajudar l'emissora a buscar patrocinis amb
empreses del municipi i que, atès el seu caràcter de taller de ràdio, seria
molt apropiat que l'Ajuntament impulsés un acord entre l'emissora i la
UPC per tal que es pugui aprofitar aquest caràcter per crear un espai
radiofònic per als alumnes del campus.

Filomena Cañete (PSC) diu:


Que la moció demana una inversió en infraestructura tecnològica i això
s'està estudiant, que si això no fos possible seria una part d'inversió
consensuada, és a dir, que si no es pot fer a partir de les meses de
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concertació, valoraran entre tots els grups de fer aquesta inversió a
través de partida en el pressupost.


Que des de 2001 fins al 2015, l'emissora està rebent subvencions com a
associació per part del Consorci de la Mina, amb gairebé 500.000 € en
aquests anys.



Que com ha dit Gregorio Belmonte, en la legislatura passada van
intentar fer un conveni per buscar un finançament però era molt
complicat pels seus Estatus, però sí que van poder trobar una via que va
ser a través d'unes falques publicitàries, és a dir, que no hi ha hagut cap
oblit, que s'ha intentat dins de les possibilitats de l'Ajuntament.



Que al març la regidora d'urbanisme i el regidor d'hisenda convocaran
una reunió per treballar les meses de concertació sobre inversió i
consensuar-la.

Isabel Marcuello (PSC) contesta:


Que agraeix a tots els grups municipals el suport que han donat a
aquesta moció i a l'equip de govern que s'hi hagi afegit, per dignificar les
infraestructures i que fan una tasca social molt important.



Que amb la UPC possiblement es trobarà alguna fórmula per tal que hi
hagi alguna col.laboració.

S'aprova per unanimitat.
4. Moció de MES en contra de la mutilació genital femenina
“El 6 de febrer es commemora el Dia Internacional de Tolerància Zero contra
la Mutilació Genital Femenina (MGF).
L'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar, el 20 desembre de
2012, una resolució unànime prohibint la pràctica de la mutilació genital
femenina. Aquesta fita fonamental del procés d'eradicació de les pràctiques
nocives i de les violacions, que constitueixen una seriosa amenaça per a la
salut de les dones i de les nenes, va ser aprovada pels 194 estats membres
de l'ONU que van adoptar al seu torn cinc altres resolucions a l'Assemblea
General sobre l'avançament dels drets de les dones, incloent una resolució
sobre la intensificació dels esforços mundials per eliminar la mutilació
genital femenina. La lluita per l’eradicació d’aquesta pràctica és un dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible declarats per l’Organització de les
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Nacions Unides. La pràctica de la MGF reflecteix una desigualtat de gènere
molt arrelada i constitueix una forma extrema de discriminació de les dones.
Normalment es practica majoritàriament en menors i constitueix també una
violació dels drets de l'infant. Així mateix, viola els drets a la salut i els drets
sexuals i reproductius, la seguretat i la integritat física, el dret a no ser
sotmesa a tortures i tractes cruels, inhumans o degradants, i el dret a la
vida en els casos en què el procediment acaba produint la mort. Aquesta
pràctica és molt dolorosa físicament i psicològicament i, lluny d'aportar cap
benefici per la salut, té greus conseqüències a curt i a llarg termini. La MGF
pot produir hemorràgies greus, problemes urinaris, quists, infeccions,
infertilitat, complicacions en el part i mort de les nounades.
Mutilació Genital Femenina (MGF) és el nom genèric donat a aquelles
pràctiques que impliquen l’extirpació total o parcial dels genitals externs
femenins o d’altres agressions als òrgans genitals de les dones per raons
culturals, religioses o d’altres amb finalitat no terapèutica.
Actualment, segons l’Organització Mundial de la Salut, aproximadament 140
milions de nenes i dones han estat víctimes d’aquesta pràctica. Cada dia,
6.000 nenes d’entre 4 i 10 anys són mutilades, segons dades d’UNICEF, tot i
que la prevalença varia molt d’uns països a altres. Malgrat que a finals dels
80 es va començar a prohibir en molts estats, continua sent una pràctica
estesa que comporta alts riscs per la salut física i psicològica de qui la
pateix.
Per abandonar la pràctica de la mutilació genital femenina, calen esforços
sistemàtics i coordinats que involucrin les comunitats senceres, que
s'enfoquin en els drets humans i en la igualtat de gènere. Aquests esforços
han de posar l'accent en el diàleg social i en l'apoderament de les
comunitats per actuar col·lectivament i posar fi a la pràctica. També s'han
d'atendre les necessitats de salut sexual i reproductiva de les dones i nenes
que pateixen les conseqüències.
En paraules del Secretari General de la ONU Ban Ki-moon “Els objectius de
Desenvolupament Sostenible contenen una fita específica que insta a posar
fi a la mutilació genital femenina. El total abandonament d’aquesta pràctica
tindrà repercussions positives que ressonaran en totes les societats en la
mesures que les nenes i les dones recuperin la seva salut, reflectint-se una
millora dels drets humans”
A Catalunya, concretament la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en
la infància i l’adolescència de la Generalitat de Catalunya, dins de les
Intervencions i mesures de protecció de les situacions de risc i de
desemparament dels infants, concretament en el seu article 76 especifica
les mesures de prevenció de l’ablació o mutilació genital femenina de les
nenes i adolescents, tot preveient els factors de risc, la intervenció
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socioeducativa en el seu entorn, les mesures necessàries per impedir la
consumació d’aquests casos: impedir la sortida de les nenes de territori
espanyol i la facultat de l’Administració de la Generalitat per personar-se en
els procediments penals per perseguir extraterritorialment la pràctica de
l’ablació.
A Catalunya, l’Hospital Clínic de Barcelona ofereix un servei de reconstrucció
de clítoris a totes les dones que han patit una MGF; actualment hi ha una
petita llista d’espera i en els darrers quatre anys s’han detectat unes 500
nenes i joves en risc de patir una ablació; són nenes menors de 14 anys que
han marxat de Catalunya a països d’Àfrica on es pràctica la MGF, un
centenar d’elles aquest darrer 2015. En cap d’aquests casos s’ha acabat
produint la mutilació. També a Catalunya, fruit de la tasca prevenció des del
2012, s’han assolit compromisos amb 400 pares per a evitar la mutilació de
les seves filles.
Atès que a Sant Adrià del Besòs, i de forma transversal, ja fa anys que
també treballa en aquest camp i que es va iniciar fa uns anys amb el treball
pel Protocol de la taula d’infància i adolescència en risc i circuits de protecció
dels serveis, aixi com també ho recull el Protocol per a l’abordatge de la
violència masclista en Sant Adrià de Besòs.
Atès que encara resten persones en situació de risc.
El grup municipal del MES, Moviment d’Esquerres Sant Adrià, proposa al Ple
de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Condemnar totes les pràctiques arreu del món consistents en la MGF, és
un acte de violència vers les dones i suposa una violació dels seus drets
fonamentals, de la seva dignitat, integritat personal, física i de salut
mental. Aixi com per a la seva salut sexual i reproductiva. Pràctiques
com aquestes no es poden justificar en cap cas pel respecte a tradicions
culturals o religioses.
2. Solidaritzar-se amb les víctimes que han patit aquesta pràctica, instar els
governs a treballar de forma transversal, amb mesures com suport
psicològic i mèdic, amb tractaments reparadors gratuïts, si cal amb
l’objectiu que les dones que han estat víctimes d’aquesta pràctica
superin els possibles traumes i/o seqüeles.
3. Reiterar el compromís d’aquest Ajuntament d'avançar en les polítiques
d’igualtat i en la sensibilització en qualsevol acte que atempti contra els
drets humans. La igualtat de gènere és la base per establir relacions
igualitàries.
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4. Intensificar els treballs de formació i prevenció dels professionals
municipals tant educadors, com de serveis socials, d’atenció a la salut de
les persones i de la policia local; així com les persones responsables
d’aquelles entitats socials i ONG de Sant Adrià que treballen en aquest
àmbit, tal i com recomana també el Protocol d’actuacions per prevenir la
mutilació genital femenina de la Generalitat de Catalunya.
5. Donar suport a les iniciatives impulsades per entitats, associacions,
consells o institucions que tinguin com a finalitat combatre la mutilació
genital femenina. Prioritzar el seguiment de les pràctiques que es puguin
produir contra els drets de nenes residents a la ciutat.
6. Traslladar aquests acords. al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, al Consell
Municipal de Dones, als centres educatius de la ciutat, a les associacions
de veïns de Sant Adrià, i a les associacions juvenils i infantils de la
ciutat.”
Defensa la moció Isabel Marcuello (MES) i manifesta:


Que al 2010 ja es va presentar aquesta moció, però que ara s’han
actualitzat les dades respecte de l’anterior i s'hi han afegit altres punts.



Que, amb les noves formacions polítiques incorporades en aquest arc
municipal, han volgut donar l'oportunitat a què s'hi puguin afegir.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que cal posar l'accent en la detecció d'aquestes situacions en l'àmbit
escolar.



Que creu que és fonamental el paper que poden fer institucions escolars
educatives en la prevenció, per tant, primer cal fer una feina
d'informació, de formació a les famílies i després si el risc existeix
advertir a qui correspon perquè es prenguin les mesures per poder evitar
aquestes situacions.

Filomena Cañete (PSC) diu:


Que sí que hi ha alguna modificació però en els mateixos termes i que el
25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, és un
dels temes on hi posen més èmfasi.
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Que des del departament d'Immigració aquest tema es treballa, però
que en aquest municipi no hi ha pràcticament casos i si se'n presenta
algun compten amb un protocol que hi ha entre Salut i el departament
d'Immigració.



Que a la zona del Maresme tenen un protocol més concret perquè es
donen més casos.

S'aprova per unanimitat.
5. Moció de MES per promocionar la incorporació igualitària de la
dona i la nena a la ciència
“L’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar, el 15 desembre de
2015, la resolució, amb la decisió de proclamar l'11 de febrer de cada any el
Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència i, per tant, aquest any es
celebra per primer cop.
Les Nacions Unides amb aquesta resolució convida a tots els estats
membres, totes les organitzacions i els òrgans del sistema de les Nacions
Unides i altres organitzacions internacionals i regionals, el sector privat i el
món acadèmic, així com a la societat civil, incloses les organitzacions no
governamentals i els particulars, al fet que celebrin el Dia Internacional de
la Dona i la Nena a la Ciència de manera apropiada, en particular a través
d'activitats d'educació i sensibilització pública per tal de promoure la
participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les nenes en
l'educació, la capacitació, l'ocupació i els processos d'adopció de decisions
en la ciència, eliminar tota forma de discriminació contra la dona, fins i tot
en les esferes de l'educació i l'ocupació, i sortejar les barreres jurídiques,
econòmiques, socials i culturals al respecte mitjançant, entre altres coses, la
promoció de l'establiment de polítiques i plans d'estudi en el camp de la
ciència, inclosos programes escolars, segons correspongui, per fomentar
una major participació de les dones i les nenes, promoure les perspectives
de carrera de les dones en la ciència i reconèixer els èxits de les dones en la
ciència.
Aquesta resolució s’inclou dins dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible i metes universals i transformatives, de gran abast i centrats en
les persones, el seu compromís de treballar sense para per tal d'aconseguir
la plena implementació de l'Agenda com a molt tard el 2030.
Segons un estudi realitzat a 14 països, la probabilitat que les estudiants
acabin una llicenciatura, un mestratge i un doctorat en alguna matèria
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relacionada amb la ciència és del 18%, 8% i 2%, respectivament, mentre
que la probabilitat per als estudiants masculins és del 37%, 18% i 6%.
A Catalunya, hi ha, entre d’altres, un recull sobre la igualtat d'oportunitats
de dones i homes en la carrera docent i entre el personal d'administració i
serveis, promou la representació equilibrada en els diferents òrgans
col·legiats, a les comissions de selecció i avaluació, i a tots els nivells de
presa de decisions. Concretament el Web Dones i Ciència, de la Secretaria
d'Universitats i Recerca, recull les actuacions en matèria de gènere,
estadístiques sobre convocatòries públiques en matèria de R+D+I
disgregades per sexe, un recull sobre Dones de ciència i història, així com
documents i enllaços.
Malgrat els avenços legals i educatius vers la incorporació de les dones en
els àmbits formatius, en les societats persisteix la segregació horitzontal en
la formació i professió científica, així com la segregació vertical en tots els
sectors (empreses privades, universitats, organismes públics de recerca,
etc.).
A Espanya, el finançament públic en projectes de R + D + I també està
esbiaixat vers els homes, ja que els investigadors obtenen finançament
públic en major proporció que les investigadores.
Segons consta a les dades de la Generalitat de Catalunya, a les
Estadístiques sobre convocatòries públiques en matèria de R+D+I
desagregades per sexe, si tenim en compte les darreres publicades,
referents a l’any 2013:
Formació
Actius

Incorporació

Import (K€)

Actius

Mobilitat

Import (K€)

Actius

Import
(K€)

D

H

D

H

D

H

Universitats

460

392

14.197,18

53

113

500,50

41

52

578,06

Centres de recerca de
les administracions

68

59

2.518,28

0

6

17,10

12

17

315,71

Altres centres d'R+D+I

0

4

58,38

0

0

0,00

5

11

999,27

Hospitals i fundacions
hospitalàries

0

0

0,00

0

0

0,00

1

0

12,89

Empreses

5

48

824,09

0

0

0,00

0

0

0,00

508,89

0

Altres entitats

56

54

TOTAL

589

557

18.106,83 53

Font: Generalitat de Catalunya, Universitats i Recerca

0
119

0,00
517,61

0

1

59

81

6,31
1.912,23
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Analitzant les xifres es desprèn clarament que actualment encara hi ha una
manca de reconeixement de la tasca de les dones científiques i
investigadores, tot i que s’hagin incorporat en els jurats dels premis, per
exemple, encara són poques les guardonades. Tot i així, encara no s’ha
assolit arribar a estar entre el 40 i el 60%, tal i com es preveu a la Llei
orgànica 3/2007, d'Igualtat efectiva entre dones i homes a la seva disposició
addicional primera.
A Catalunya, l’any 2013 es va redactar un decàleg per als Plans d’Igualtat
d’Oportunitats entre dones i homes a les universitats, del Consell
Interuniversitari de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. En ell, entre
d’altres es remarca que les universitats han de facilitar que, més enllà del
seu marc institucional, tota la societat que els acull sigui sensible i activa en
el tema de la igualtat de gènere en tots els sentits. I en particular les
actuacions del Pla en els instituts de secundària, on hi ha l’estudiant
universitari futur, poder ajudar a desmitificar l’associació de gènere a
determinats estudis. També es remarca que actualment, als estudis
universitaris contràriament al que es veu reflectit a la societat, hi ha una
gran diferència actual d’opcions pel que fa a l’accés universitari on les noies
són un 60 % de les que hi opten vers el 40 % dels nois.
Atès que l’Estatut d’Autonomia confereix les responsabilitats en matèria
d’Educació, i que la Llei d’educació de Catalunya de l’any 2009 defineix les
competències municipals segons l'article 159, i per tant tenen competències
i responsabilitats municipals en matèria d’educació, així com també
d’igualtat.
Atès que encara resten moltes accions a realitzar per tal de promocionar la
incorporació igualitària de la dona i la nena a la ciència.
El grup municipal de MES, Moviment d’Esquerres Sant Adrià, proposa al Ple
de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Incorporar a l’agenda municipal el dia 11 de febrer com a dia
commemoratiu de Dona i la Nena a la Ciència, i agendar activitats i
jornades de foment de la incorporació de les noies a la ciència.
2. Propiciar un programa municipal per tal de fomentar la incorporació de
les nenes i dones a les activitats científiques, propiciant encontres entre
els instituts de secundària del municipi i les principals universitats
properes
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3. Reiterar el compromís d’aquest Ajuntament d'avançar en les polítiques
d’igualtat i sensibilització. La igualtat de gènere és la base per establir
relacions igualitàries.
4. Intensificar els treballs de formació dels professionals municipals tant
educadors, com tècnics, així com les persones responsables d’aquelles
entitats socials de Sant Adrià que treballen en el àmbit juvenil, per tal de
donar a conèixer i fomentar la incorporació de les nenes i dones del
municipi al món de les ciències.
5. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, el Consell
Municipal de Dones, el Consell Municipal d’Educació, als centres
educatius de la ciutat, a les associacions de veïns, entitats d’infància i
juvenils de Sant Adrià de Besòs.”
Defensa la moció Isabel Marcuello (MES) i manifesta:


Que l’ONU estableix l'11 de febrer com a jornada dedicada a l’esforç i
implicació de les dones al món científic.



Que segons les Nacions Unides, durant els darrers 15 anys la comunitat
internacional ha fet un gran esforç per promoure la participació de les
dones i les nenes a la ciència.



Que, malgrat això, encara existeixen moltes barreres que dificulten la
seva participació més activa en aquesta disciplina.



Que, d’acord amb un estudi realitzat a 14 països, entre ells Espanya, la
probabilitat que les estudiants acabin una llicenciatura, un màster o un
doctorat relacionat amb la ciència és del 18%, el 8% i 2%
respectivament, mentre que la probabilitat per als estudiants masculins
és del 37%, 18% i 6%.



Que l'ONU vol trencar aquesta estadística i per això impulsa iniciatives
com la del Dia Internacional de la Dona, la Nena i la Ciència.



Que a Catalunya, l’any 2013 es va redactar un decàleg per als plans
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les universitats, del
Consell Interuniversitari de Catalunya de la Generalitat. Que, entre
d’altres, es remarca que les universitats han de facilitar que, més enllà
del seu marc institucional, tota la societat que els acull sigui sensible i
activa en el tema de la igualtat de gènere en tots els sentits i, en
particular, les actuacions del pla en els instituts de secundària on hi ha
l’estudiant universitari futur, poder ajudar a desmitificar l’associació de
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gènere a determinats estudis. Que també es remarca que actualment als
estudis universitaris, contràriament al que es veu reflectit a la societat,
hi ha una gran diferència actual d’opcions pel que fa a l’accés universitari
on les noies són un 60% de les que hi opten vers el 40% dels nois.


Que són conscients de la limitació competencial que té l’Ajuntament,
però amb l'aprovació dels acords recollits en aquesta moció, posen el seu
granet de sorra per aconseguir una societat més igualitària que fomenti
una major participació, promogui les perspectives i reconegui el paper de
les dones en la ciència.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que hi està d'acord, però que caldria fer una reflexió de com és que hi
ha aquesta absoluta diferència de percentatges d'accés de dones i
homes de diverses carreres que cada vegada es va fent més progressiva,
per exemple, en l'àmbit del dret cada vegada més s'ha anat feminitzant
o en l'àmbit de les humanitats, per contra, en l'àmbit de l'enginyeria hi
ha un 26,8% de dones per gairebé un 70% d'homes.

S'aprova per unanimitat.
6. Moció d'ICV-EUiA de suport a la campanya de recollida de
signatures per a la ILP “La Rosa Verda”, proposició de llei
reguladora de les associacions de persones consumidores de
cànnabis
“El consum de cànnabis per part de persones adultes, en l’àmbit privat, ja
sigui per motius lúdics o terapèutics és l’exercici del dret fonamental a la
llibertat que es projecta en llibertat de consciència i a la lliure disposició del
propi cos, i també del dret a la salut i de les persones a escollir les teràpies i
tractaments que lliurement escullin.
Existeix a Catalunya una llarga tradició de consum de cànnabis. D’ençà que
l’any 1991 en que es va fundar a Barcelona l’associació Ramón Santos de
Estudios del Cannabis “ARSEC”, reconeguda com la primera associació de
persones consumidores de cànnabis que va a dur a terme un conreu
col·lectiu, el nombre d’aquestes entitats ha proliferat. S’estima que a
l’actualitat existeixen uns 400 clubs socials de cànnabis a Catalunya.
Les associacions de consumidors de cànnabis han dut a terme una
important i valuosa tasca d’autoregulació, establint criteris i pautes i codis
de bones pràctiques. Alhora, la seva existència ha posat de manifest una
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incontrovertible realitat social respecte al consum de cànnabis i ha construït
un model, objecte d’estudi a nivell internacional, en un moment de debat a
nivell mundial sobre la necessitat d‘un canvi en la orientació de les polítiques
de drogues, basat en la reducció de riscos associats al seu ús, i a no
criminalitzar a les persones consumidores.
Aquestes entitats han vingut col·laborant amb les administracions de
Catalunya i reclamant l’establiment d’un marc legislatiu clar; tot entenent la
seguretat jurídica com la millor eina per millorar les condicions de vida de
les persones consumidores i garantir un ple respecte pels seus drets.
Les administracions locals de Catalunya han estat també pioneres, i a l’any
2012 l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per promoure la
investigació científica i alhora donar solució als reptes que es plantejaven les
associacions, així com optimitzar els recursos, que va ser recolzat per la
ciutadania en una consulta popular.
El febrer de l’any 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 77/X,
per tal que la comissió de Salut realitzés els treballs per tal que el Govern
de la Generalitat regulés les associacions de consumidors de cànnabis en el
termini de quatre mesos.
El 29 de gener de 2015 es va aprovar la resolució 932/X, l’exposició de
motius de la qual va posar de manifest la orientació de la Generalitat en
polítiques de drogues i en la necessitat d’aprovar una norma per regular
aquestes associacions: “Des de fa anys a Catalunya s’estan duent a terme
polítiques de drogues basades en la reducció de riscos i danys. Aquest
enfocament no és un aspecte només de Catalunya, sinó que sorgeix d’un
debat a nivell mundial, en el que persones de diferents àmbits de
representació cívica, professional i política han expressat la necessitat de
replantejar l’enfoc de les polítiques de drogues.”
Així doncs, el debat sobre la regulació del cànnabis està actualment basat
en aconseguir una millora social i de salut que prioritzi el respecte dels
drets, aconseguint que les persones usuàries de cànnabis puguin accedir-hi
de forma segura, lluny del mercat negre i respectant els drets de l’usuari, i
en aquest sentit, hi ha obert un debat de drets essencials en el qual hi
intervé el dret a la llibertat, el dret a la informació, el dret a la seguretat i el
dret a la salut.
Les polítiques que s’han dut a terme durant molts anys a nivell mundial no
han acabat d’aconseguir reduir tant el consum de drogues com sobre tot el
seu mercat negre, amb els conseqüents costos socials i econòmics. Per
aquest motiu l’enfoc de salut pública pretén garantir els drets dels usuaris
mitjançant la prevenció i la reducció de riscos i és un punt de partida
recurrent quan parlem actualment de polítiques de drogues.
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Des de l’Agència de Salut Publica de Catalunya, fa temps que s’està
treballant amb les federacions representatives dels Clubs de Cànnabis, amb
l’objectiu de definir una proposta que permeti establir mecanismes per
millorar la seva activitat des d’una perspectiva de Salut Pública.
Aquest debat i aquestes propostes han arribat a molts municipis així com
també al Parlament de Catalunya on s’ha treballat amb tots els grups
parlamentaris per tal d’arribar a un consens per aportar una solució per part
de la Generalitat de Catalunya mitjançant un reconeixement normatiu.
La situació actual respecte el cànnabis a Catalunya demana un compromís
per abordar noves respostes davant el consum del cànnabis.
En aquests moments es fa necessària una norma que estableixi clarament
quin ha de ser el model d’activitat dels clubs i associacions cannàbiques
basat en la transparència, les bones pràctiques i en la política de reducció
de riscos.
En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de
Catalunya. Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de
lucre que s’autoproveeixen i distribueixen cànnabis entre les seves persones
sòcies, totes elles majors d’edat, les quals consumeixen aquesta substància
en un àmbit privat, reduint així danys sobre la salut associats al mercat
clandestí i a determinats usos del cànnabis.
Per tal de protegir, promoure i millorar la salut púbica de la població
mitjançant una política orientada a minimitzar els riscos i danys del consum
del cànnabis i, així mateix, impulsar la deguda informació, educació i
prevenció sobre les conseqüències i efectes perjudicials vinculats al consum
d’aquesta substància.
Cal també establir un marc legal que garanteixi l’exercici i el respecte de les
llibertats individual s i drets fonamentals, i escau aprovar una llei que
estableixi clarament les condicions bàsiques per l’exercici de l ́activitat de les
associacions de persones consumidores de cànnabis, d’acord amb les
competències de la Generalitat de Catalunya.
Des dels ajuntaments reconeixem la realitat de l’ús social del cànnabis i
apostem per unes polítiques públiques de Salut que vetllin per l’educació i
l’apoderament de les persones a prendre les seves decisions de manera
lliure i responsable.
Per tot això, el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposen que el Ple de
l'Ajuntament adopti els següents
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ACORDS:
1. Instar les institucions catalanes a treballar per aconseguir el consens i
dotar el país d’una llei que permeti regular l’activitat de les associacions
cannàbiques sota uns mateixos criteris de salut pública, respecte dels
drets civils, sostenibilitat i protecció mediambiental.
2. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “La
Rosa Verda”, la ILP reguladora de les associacions de persones
consumidores de cànnabis i a participar, des dels municipis, en el procés
de consens per a la nova llei.
3. Continuar amb els programes educatius en els centres d'ensenyament.
4. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya.”
Defensa la moció Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) i manifesta:


Que el sentit de la moció és regular el consum i el cultiu perquè sigui
legal, que parteixi des de la llibertat de cadascú, que es coneguin bé les
situacions, etc.



Que hi ha hagut un procés des del Parlament de Catalunya per poder
regular aquesta qüestió i que els municipis també els aniria molt bé una
llei clara, per això demanen instar les institucions, donar suport a la
recollida que s'està fent perquè el Parlament abordi aquesta qüestió.



Que proposa que en el punt 3 que en comptes de dir organitzar
campanyes digui continuar amb els programes educatius als centres de
secundària, que ja saben que aquest treball s'està fent des de Serveis
Socials, de Diputació i Consell Comarcal.

Xavier Soler (CDC) diu que està d'acord amb aquesta esmena.
Andreu Marín (PP) manifesta:


Que desde la izquierda se llenan la boca hablando siempre de los
derechos fundamentales, pero que le gustaría saber qué son, cuales son,
donde se encuentran y como se exigen.



Que hablan del derecho fundamental al ejercicio del propio cuerpo y que
con este argumento peligroso, podrían justificar la mutilación genital
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femenina, ya sea por razones culturales o por el hecho que un padre
dispone de la patria potestad sobre su hija.


Que, posteriormente, hablan de la criminalización de los consumidores.
Que no sabe si se han leído el Código Penal, pero el autoconsumo o el
consumo compartido son supuestos atípicos, no esta tipificados como
delito, que evidentemente, son de pequeñas cantidades.



Que ellos creen que con esta legalización encubierta lograrán reducir el
mercado negro y es todo lo contrario, porque la droga es una de las
herramientas preferidas por el blanqueo. Que legalizar las drogas
aumentará los incentivos para aquellos que habiendo obtenido dinero
negro pretendan hacerlo circular en el mercado a través de este
paraguas pseudolegal que se está creando con dichas asociaciones.



Que en los acuerdos de la moción, quieren impulsar campañas de
sensibilización para drogarse. Que desde las escuelas y las asociaciones
de ayuda contra la drogadicción, se está haciendo precisamente lo
contrario: se sensibiliza a la población del riesgo del consumo de drogas
para la salud, del riesgo que el consumo empiece a edades muy
tempranas, y en cambio, en esta moción dan una vuelta a tuerca a todo
el sistema y a vender las bondades que cuelan estos lobbies sin ningún
tipo de fundamento científico.

Isabel Marcuello (MES) diu:


Que és un tema de llibertats de pensament i de diferents opcions que
poden tenir les persones, que en el seu grup conflueixen diferents
opinions i per tant, en funció d'aquestes llibertats que defensen creuen
que no han de prevaldre una opinió per damunt de una altra, per això
s'abstindrà.

Pedro Sánchez (C's) diu que el pitjor que pot passar en una substància de
cànnabis és que estigui regulada a mitges, és a dir, que estigui permès el
consum però la comercialització no óna ales al mercat negre, per això
creuen que és convenient legalitzar i regular aquest mercat.
Filomena Cañete (PSC) diu:


Que agraeixen al grup d'ICV-EUiA que hagi fet aquesta esmena.



Que fins ara només estava regulat pel departament de Sanitat que el fet
de poder aconseguir una llei que reguli aquesta activitat és bo.
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S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: disset (17) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), ERC
(2), CiU (1)
Abstencions: una (1) – MES
Vots en contra: do (2) - PP
7. Moció d'ICV-EUiA contra la criminalització del dret de vaga i la
derogació de l'article 315.3 del Codi Penal
“L'article 28.2 de la Constitució Espanyola reconeix els treballadors i
treballadores el dret de vaga per a la defensa dels seus interessos. Aquest
dret es troba reconegut amb el títol "Dels drets fonamentals i de les
llibertats públiques", el que li atribueix un caràcter i una protecció especial i,
per tant, no es tracta només, d'un marc de llibertat de vaga. Així, el dret
fonamental de vaga significa l'aixecament de les prohibicions i també que
l'Estat ha de romandre neutral i deixar les conseqüències del fenomen a
l'aplicació de les regles de l'ordenament jurídic sobre infraccions
contractuals en general i sobre la infracció del contracte de treball en
particular.
Cal subratllar que el sistema que neix de l'article 28.2. de la Constitució és
un sistema de «dret de vaga». Això vol dir que determinades mesures de
pressió dels treballadors i treballadores davant els empresaris són un dret.
És dret dels treballadors i treballadores ubicar el contracte de treball en una
fase de suspensió i d'aquesta manera limitar la llibertat de l'empresari per a
per exemple dur a terme arbitràriament el tancament de l'empresa.
Aquest reconeixement constitucional és coherent, com assenyala el Tribunal
Constitucional, amb la idea de l'Estat social i democràtic de dret que
estableix l'article 1.1 de la Constitució que entre altres significats, té la de
legitimar mitjans de defensa dels interessos de grups i estrats de la població
socialment dependents i entre els quals es troba el d'atorgar reconeixement
constitucional a un instrument de pressió que s'ha demostrat necessari per
a l'afirmació dels interessos dels treballadors en els conflictes
socioeconòmics, conflictes que l'Estat social no pot excloure, però als que sí
que pot i ha de proporcionar les vies adequades constitucionals.
Altrament, l'article 7 de la mateixa Constitució reconeix els sindicats el
caràcter d'organismes bàsics del sistema polític i els atribueix la defensa i
promoció dels interessos socioeconòmics dels treballadors, i l'article 9.2.
atribueix als poders públics la promoció de les condicions perquè la llibertat i
la igualtat dels individus i grups socials siguin reals i efectives. En aquest
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marc constitucional, un element a destacar és l'estreta connexió existent
entre llibertat sindical i vaga. En l'actualitat, com ja va assenyalar el Tribunal
Constitucional, són perfectament possibles les vagues organitzades,
dirigides i controlades pels sindicats, jugant sempre al seu favor la
presumpció de legalitat. La vaga, en aquest sentit, actua com a mesura de
pressió, sense la qual la llibertat sindical quedaria pràcticament buida de
contingut (STC 11/81, de 8 d'abril i STC 70/82, de 29 de novembre). Per
tant, el caràcter fonamental del dret constitucional de vaga, en si mateix,
s'ha de complementar amb el dret, també fonamental, a la llibertat sindical,
regulat a l'article 28.1. de la mateixa Constitució i desenvolupat a la Llei
orgànica de llibertat sindical de l'any 1985, en què es caracteritza l'activitat
sindical, i la convocatòria d'una vaga, com a contingut essencial d'aquest
dret fonamental.
D'altra banda, no cal dir també que ja el Reial decret llei 17/1977, de 4 de
març, sobre relacions de treball, reconeixia el dret dels treballadors en vaga
a efectuar publicitat de la mateixa. De nou, el mateix Tribunal Constitucional
ha confirmat en nombroses ocasions la legalitat dels piquets informatius
insistint que el "requeriment pacífic a seguir la vaga" forma part del dret
que manifesta l'article 28.2 de la Constitució. Així, la prohibició i sanció
d'aquesta activitat de difusió de la vaga vulneraria el dret reconegut en
l'article 28.2 de la Constitució, en fer-ho impracticable i desposseir-lo de la
seva necessària protecció i efectivitat.
Tenint en compte els drets fonamentals a la vaga i a la llibertat sindical
ordenats a la Constitució, i considerant l'esmentada jurisprudència del
Tribunal Constitucional, la regulació penal avui vigent -la criminalització dels
piquets informatius de vaga amb l'objectiu de dissuadir els treballadors i
treballadores vaguistes del seu dret a estendre l'efectivitat de la vaga-, que
té el seu origen en el Codi Penal de 1928 (en plena dictadura de Primo de
Rivera), i que va ser recuperada en el Codi Penal modificat l'any 1976,
mantinguda després en el Codi penal de 1995, i que la reforma al Codi Penal
de l'any 2015 s'ha mantingut, no té un altre objectiu que el de promoure la
intimidació de les organitzacions sindicals i dels treballadors i treballadores
més activament
compromesos
i especialment reivindicatius, en
l'organització i desenvolupament dels piquets informatius de vaga.
Aquesta regulació, que afirma en el seu article 315.3 que "els que actuant
en grup o individualment, però d'acord amb altres, coaccionin a altres
persones a iniciar o continuar una vaga, han de ser castigats amb la pena
de presó d'un any i nou mesos fins a tres anys o amb la pena de multa de
divuit mesos a vint-"ha estat instrumentalment utilitzada amb l'única
finalitat de reprimir als treballadors i treballadores en les seves actuacions
d'organització i extensió de la vaga.
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Perquè no cal oblidar que el Codi Penal vigent ja preveu el delicte de
coaccions en els seus articles 172, 172 bis i 172 ter. Així, el tipus penal
agreujat de coaccions en cas de l'exercici del dret de vaga no només no és
necessari, sinó que és contrari als drets fonamentals de vaga i de llibertat
sindical. Aquest tipus penal agreujat de coaccions es correspon, en el millor
dels casos, amb un moment històric en què la vaga únicament era una
llibertat dels treballadors davant la llibertat de treballar, però és contrari al
dret de vaga com un dret fonamental, tal com estableix la Constitució de
1978.
El Ministeri Fiscal, sobre la base del tipus agreujat de coaccions en cas de
vaga que regula l'article 315.3. del Codi Penal, segueix considerant que els
treballadors i treballadores que integren els piquets informatius de vaga
actuen en gran part dels casos, de manera coactiva, quan en la realitat de
les relacions laborals, la situació és exactament la inversa. Són moltes les
sentències de la jurisdicció social i, fins i tot, les sancions administratives
que declaren la conducta antisindical d’alguns empresaris en impedir o
obstaculitzar l'exercici del dret a vaga.
Per tant, es pot concloure que la via penal és la que prioritàriament s'utilitza
davant de l'actuació dels treballadors i treballadores en vaga i dels piquets
informatius, sense que en conseqüència sigui aquesta tractada en el pla de
les relacions contractuals o administratives.
Existeixen en aquest moment prop de 90 expedients oberts en els serveis
jurídics de les organitzacions sindicals més representatives que afecten de
manera directa a prop de 300 sindicalistes objecte de procediments
sancionadors penals o administratiu amb peticions de penes de presó per
part de la Fiscalia de prop de 90 anys. Actualment s'estan tramitant, entre
d'altres, procediments penals, en aplicació de l'article 315.3 del Codi Penal,
a Andalusia (Cadis, Granada, Màlaga, Huelva i Sevilla), a Aragó
(Saragossa), a les Balears, a Cantàbria, a Castella la Manxa, (Albacete i
Ciudad Real), a Castella Lleó (Àvila, Lleó, Sòria i Valladolid), a Catalunya, a
Galícia, a la Rioja, a Múrcia, a Madrid ia la Comunitat Valenciana, i, en tots
ells, resulta determinant l'actuació del Ministeri Fiscal.
Aquestes persones es troben processades com a conseqüència de formar
part d'un piquet informatiu de vaga i àmpliament estan sent condemnats,
moltes vegades com a autors d'una falta, però en altres ocasions
directament com a subjectes actius d'un delicte, amb les conseqüències
estigmatitzadores d’aquesta acció tant a nivell personal com col·lectiu. Quan
es produeix una acusació penal, que implica la imputació de delictes que
poden generar penes de presó, es produeix una ingerència dels poders
públics en el funcionament de les organitzacions sindicals i una restricció
il·legítima del dret a vaga. Així mateix, quan l'actuació sancionadora es
concreta sobre persones que assumeixen el seu activisme en el
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desenvolupament d’activitat sindical, és evident que la funció preventiva i
dissuasiva de la pena tracta de projectar, sobre els altres integrants de
l'organització per limitar o restringir els seus comportaments futurs.
És evident que tot això genera un efecte fonamental que no és altre que el
d'intentar provocar desànim en la promoció i participació d'actes i
mobilitzacions que es puguin percebre com un risc de ser encausat d'alguna
manera i haver de fer front a responsabilitats econòmiques o personals.
Per tot això, ens trobem davant la urgent necessitat de reformar la nostra
legislació penal en relació amb els conflictes de naturalesa estrictament
laboral, com són els que es refereixen a l'exercici de vaga i l'activitat
sindical. Això implica una intervenció en l'àmbit legislatiu que incorpori la
necessitat de revisar el tractament legal dels conflictes laborals, i en
particular la inacceptable regulació que ve oferint l'article 315.3 del Codi
Penal sobre l'anomenat delicte de coaccions per promoure la vaga. Perquè la
llibertat sindical i l'exercici del dret de vaga estan sent qüestionades per les
autoritats públiques tal com es pot deduir de les múltiples causes i
actuacions penals desenvolupades contra els treballadors i treballadores que
van participar legítimament en les vagues convocades pels sindicats contra
les reformes laborals o els retallades en l'Estat del Benestar.
És per tot això que el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple de
l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Instar el Congrés dels Diputats a posar en marxa el procés de derogació
de l'article 315.3 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
codi penal.
2. Instar el Ministeri Fiscal perquè, en els procediments penals en curs,
presenti escrit sol·licitant l'arxiu definitiu de les actuacions.
3. Instar a la revisió dels procediments en què a instància del Ministeri
Fiscal es dicta una sentència condemnatòria per tal que, un cop s'hagi
derogat l'esmentat apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal, es procedeixi
a la seva anul·lació.
4. Instar que el Ministeri Fiscal promogui la revisió de totes les situacions
penitenciàries que hi pugui haver derivades de l'aplicació de l'apartat 3
de l'article 315 del Codi Penal, i promogui els expedients d'indemnització
pels perjudicis soferts derivats de la privació de llibertat que s'haguessin
seguit per aquesta causa.
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5. Manifestar el suport als i les més de 300 treballadors, treballadores i/o
sindicalistes encausats i encausades per haver exercit el dret de vaga, en
la confiança de la seva honradesa,reconeixent el seu treball al llarg dels
anys, en defensa dels drets del conjunt dels treballadors i treballadores.
6. Traslladar els presents acords al Ministeri Fiscal, als grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats, al Ministeri de l’Interior i als sindicats signants
del manifest del ple de la cimera sindical “contra la criminalització del
dret de vaga per la derogació de l'article 315.3 del Codi Penal”i a la
“Comissió Internacional en defensa dels 300 processats per vaga a
Espanya.”
Defensa la moció Gregorio Camacho (ICV-EUiA) i manifesta:


Que s'intenta criminalitzar i empresonar, amb 8 anys de presó, els vuit
companys que feien una tasca informativa en relació amb una vaga
general, provocada per una bestial reforma del mercat laboral que s'ha
pogut comprovar que ha servit de molt poc, sobretot, per precaritzar
encara més el dèbil mercat de treball.



Que hi ha una voluntat manifesta d'acabar amb allò que fins i tot va
assentar les bases de la democràcia. Que les mobilitzacions i les vagues
van significar que la llibertat i la democràcia es pogués instal.lar en
aquest país, és a dir, que la pluralitat pogués existir.



Que el que demana aquesta moció és que s'anul.li l'article 315 del Codi
Penal que el que fa és criminalitzar.



Que per tant cal parar aquests empresonaments i per això s'ha presentat
al Parlament de Catalunya i al Parlament espanyol.



Que s'han d'apuntalar les llibertats i els drets fonamentals que estan
recollits a la Constitució i no acabar amb una cosa que és constitucional.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que no haurien de caure en demagògia i “postureos” sindicalistes, que
no estan en cap comitè d'empresa ni davant d'una assemblea de
treballadors.



Que els dos primers apartats de l'article 315, als quals la moció no fa
referència, són una garantia del dret constitucional a la vaga.
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Que hi ha un tercer apartat que es diu que criminalitza el dret a la vaga,
però el que fa és compensar els dos primers apartats.



Que en la redacció d'aquest punt, amb el terme coacció el que convindria
és modificar-lo i no derogar-lo, i deixar els termes ben equilibrats.

Andreu Marín (PP) diu:


Que cualquiera que haya escuchado a Gregorio Camacho pensará que ha
llegado el demonio de la derecha a recortar derechos, pero que el
contenido de este artículo 315 del Código fue incluido en el Código Penal
de 1995, aprobado por el Gobierno socialista de la época con el apoyo de
las fuerzas de izquierdas.



Que el artículo 315 dice:
“Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con
otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga,
serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta
tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro
meses.”



Que lo único que se hace es tipificar a quien obliga mediante coerción a
hacer huelga o a dejar de hacerla.



Que la jurisprudencia entiende que esta coacción debe ser “grave,
ejercida con intención de doblegar la voluntad inicial y en grupo o
individualmente”.



Que, por lo tanto, lo que no se puede tolerar es que el ordenamiento
jurídico es que se acepte el derecho de la violencia.



Que respetan el derecho de huelga que es objeto de protección
constitucional, pero que también quieren proteger el derecho de aquellos
que no quieren participar en la misma y desean trabajar con total
normalidad.



Que una sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de enero de 1982
que afirmaba “el derecho a la huelga no incluye la posibilidad de ejercer
coacciones sobre terceros ya que ello afecta a otros bienes o derechos
constitucionalmente protegidos como la libertad de trabajar o la
dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral que plasman
los artículos 10.1 y 15 CE”.
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Que la huelga no es un delito es un derecho fundamental recogido en la
Constitución. Que el objetivo de este precepto es modificar una
redacción confusa que presentaba ciertos déficits de proporcionalidad
con el tipo básico del delito de coacciones. Que gracias a esta reforma se
ha hecho proporcional el castigo de la conducta típica de los piquetes
informativos con el delito de coacciones y, además se permite a los
tribunales que, en lugar de aplicar una pena de prisión, puedan optar por
imponer una multa.



Que los derechos a hacer y a no hacer huelga deben de tener, en una
sociedad democrática, la misma protección penal.



Que todos saben que existen formas de coacción o de intimidación que
no alcanzan la violencia de una agresión y lo que los sindicatos están
pidiendo es que el derecho a hacer huelga esté totalmente protegido en
términos de ausencia de intimidación por parte de terceros, pero al
mismo tiempo piden que los mal llamados "piquetes informativos"
puedan actuar intimidando impunemente a quienes no desean hacer
huelga.



Que hacer huelga es un derecho, no una obligación.

Joan Belda (SAeC) manifesta:


Que volen recordar que la criminalització dels piquets informatius
tipificada al Codi Penal prové de la dictadura de Primo de Rivera i que
aquesta es fa amb l'objectiu de dissuadir a treballadors i treballadores de
la lluita activa i revifa la tesi que es viu en una dictadura en forma de
democràcia on ni els drets més bàsics de llibertat d'expressió i
consciència hi estan plenament reconeguts.

Pedro Sánchez (C'S) diu:


Que ells es prenen molt seriosament les llibertats individuals, per això no
poden estar d'acord en la supressió d'un punt que castiga la coacció
contra aquells que no estan d'acord a unir-se a una vaga.



Que per a ells el terme coacció és suficientment clar, perquè no es tracta
d'una conversa civilitzada en què un intenta convèncer l'altre.



Que una altra cosa és si s'està utilitzant aquesta llei de manera
incorrecta, si això fos així, el que s'hauria de fer no és modificar la llei
sinó denunciar els abusos que es puguin produir, i que per evitar-los
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seria fonamental que el poder judicial fos independent veritablement del
poder polític.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) contesta:


Que, evidentment, mai s'ha d'utilitzar la violència, però el piquet
informatiu està regulat i és legal, és a dir, és aquella persona que insta a
la gent que no vol secundar una vaga i explicar-li d'una manera clara els
motius que els porten a això.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – ICV-EUiA (2), PSC (6), SAeC (3), MES (1) i ERC
(2)
Abstencions: una (1) – CDC
Vots en contra: cinc (5) – C's (3) i PP (2)
8. Moció de CDC sobre la millora dels accessos per a vianants per
accedir al futur tanatori i a la resta d'equipaments situats al marge
dret del riu
“El municipi de Sant Adrià de Besòs disposarà en un futur proper d’un nou
equipament funerari. El tanatori és un dels pocs equipaments que falten a la
nostra ciutat i ha de donar servei a la població adrianenca que fins ara, ha
d’utilitzar els tanatoris de ciutats properes com Badalona, Santa Coloma de
Gramenet o Barcelona.
La societat Tanatori del Litoral, participada per Pompas Fúnebres de
Badalona i Elysius Europa, va adquirir mitjançant pública subhasta l’any
2015, els terrenys propietat del Consell Comarcal del Barcelonès i
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besós destinats a la construcció d’aquest
equipament funerari. La parcel·la fou adjudicada per 5'2M€ (dels quals 4'8
M€ han estat percebuts pel Consell Comarcal i 0'4 M€, l'Ajuntament de Sant
Adrià)" .
El futur nou tanatori estarà ubicat al barri de la Catalana, en una parcel·la
aïllada entre el riu Besòs i la ronda del litoral, tenint com a instal·lació més
propera la ciutat esportiva del RCD Espanyol. La parcel·la té quasi 10.000
m2 dels quals l’edifici del tanatori n’ocuparà un 25% en una construcció
envoltada de zona enjardinada i d’una zona d’aparcament.
Segons el plec de licitació, i a l’espera de l’atorgament de la llicència
corresponent per part de l’Ajuntament ja sol.licitada per l’empresa,

29.02.2016

31

l’equipament ha de contenir un mínim de cinc sales de vetlles i un forn
crematori.
Com es pot apreciar per la situació de la futura instal·lació funerària,
l’equipament quedarà aïllat entre la carretera de la Catalana, el riu, el vial
d’accés a la Ronda i la pròpia ronda litoral. Si per una banda això pot
afavorir la connexió viària, tanmateix per l’altra, sembla difícil i complicat
l’accés per a vianants.
Atès que un dels objectius d’aquesta instal·lació és precisament, el fet de fer
possible la proximitat i evitar desplaçaments dels ciutadans i ciutadanes de
Sant Adrià en el cas de defunció d’algun familiar o veí, resulta necessari que
s’estudiï la millora dels recorreguts per a vianants provinents de l’altra
banda del riu, des dels barris de Sant Adrià nord i Sant Joan, com també
des del barris del propi marge dret, el Besòs, Trajana, la Catalana i la Mina.
Però a més resulta encara més necessari aquesta millora de la connectivitat,
no tan sols per al futur nou equipament funerari, sinó pel fet que aquest se
suma a la necessitat de millorar i fer més segurs els accessos per a vianants
i bicicletes d’una banda a l’altra del riu pel pont de la N-II, tant per accedir a
les instal·lacions esportives del RCD Espanyol, com als equipaments
educatius del marge dret (Escola Túrbula), així com a tots els nous serveis
d’oci i restauració del barri de Monsolís.
En definitiva, resulta necessari i urgent encarregar aquest estudi de millora
dels accessos per a vianants, tant pel que fa al futur tanatori, com per a la
millora de la connexió entre els dos marges del riu en aquesta zona de la
ciutat especialment, en el tram del pont de la N-II.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Convergència proposa al Ple
de l’Ajuntament que s’adoptin els següents
ACORDS:
1. Encarregar un estudi d’accessos per a vianants per facilitar la proximitat
dels ciutadans de Sant Adrià al futur nou tanatori.
2. Preveure, en aquest mateix estudi de forma complementària, la millora
de la connectivitat, tant per a vianants com per a bicicletes, entre els
barris dels marges dret i esquerra del riu pel pont de la carretera N-II,
en especial per accedir a la resta d’equipaments esportius, escolars i de
restauració situats en aquest marge dret del riu
3. Que per l’elaboració de dit estudi i de les propostes tècniques
corresponents, l’Ajuntament sol·liciti la col·laboració del Consorci del
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Besòs, així com de la mateixa empresa adjudicatària de l’equipament
funerari de tanatori.”
Defensa la moció Xavier Soley (CDC) i manifesta:


Que el tanatori quedarà entre el riu, la carretera de la Catalana i els
accessos a la Ronda Litoral, i que s'ha de pensar amb els ciutadans de
Sant Adrià que, d'entrada, sembla que els pot resultar dificultós accedirhi, excepte pels que vénen amb vehicles, per la qual cosa demana que
s'estudiïn aquests accessos per als vianants.



Que s'ha de tenir en compte que darrere el tanatori hi ha les
instal.lacions de l'Espanyol, el polígon de Monsolís, etc., per tant, s'ha de
valorar que es faci aquest estudi pensant en aquest equipament i amb la
resta d'equipaments que hi ha en el sector.



Que una de les millores hauria de ser el pont de la Carretera N-II, que ja
sap que és titularitat de la Generalitat, però que han de fer un esforç per
tornar a plantejar a la Generalitat o bé l'arranjament o bé la cessió
d'aquest espai perquè l'Ajuntament hi pugi fer l'adequació que convingui
per millorar la mobilitat i l'accessibilitat dels vianants i les bicicletes.



Que la Diputació de Barcelona està realitzant un estudi de mobilitat entre
els diversos barris d'un marge i l'altre del riu i, per tant, aquesta moció
hauria de coordinar-se amb aquest estudi i, per tant, si l'encàrrec es fa
al Consorci del Besòs, aquest hauria d'actuar tenint en compte l'estudi
de la Diputació de Barcelona.

Antoni Vélez (ERC) diu:


Que en aquella zona ja hi ha problemes de mobilitat, ja que els veïns de
la Catalana ho tenen complicat per arribar al polígon Monsolís on hi ha
una dinamització de la zona, per tant, creuen important aquesta sèrie de
canvis.



Que li agradaria saber si aquests sis milions que ha guanyat el Consell
Comarcal es reinvertiran a la ciutat, perquè faran un equipament que té
unes connotacions negatives, ja que el crematori portarà contaminació,
malgrat que ja sap que aquests diners s'han gastat per a molts projectes
però no tots a la ciutat.



Que també els preocupa el tema del crematori, perquè el mateix Consell
del Medi Ambient ja va posar sobre la taula algunes consideracions.
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Isabel Marcuello (MES) diu que sí, però que no creuen que no calgui fer
tants estudis perquè n'hi ha un munt, i que sí que veurien bé que fos el
Consorci del Besòs qui recollís tots aquests aspectes.
Gregorio Camacho (ICV-EUiA) manifesta:


Que creuen que la connectivitat és bàsicament cap a muntanya, des del
punt de vista dels vianants.



Que quan el seu grup era al govern van fer un estudi de la zona que va
des del pont nou fins a la general: cobriment parcial de la Ronda Litoral,
per donar continuïtat a l'eix de vianants Guipúscoa – Ricart; ampliació de
la rotonda...., enjardinament i museïtzació de l'espai antic del tramvia i
la zona de l'annex, és a dir, que encara a Sant Adrià hi queda un trosset
on encara hi ha les vies d'allò que era el tramvia i una catenària; nous
espais d'enjardinaments i massa arbòria que doni continuïtat al marge
dret del riu, i que creu que defineix allò que ells volien per a aquesta
zona de la ciutat..

Joan Belda (SAeC) diu:


Que ja hi ha en marxa un pla de mobilitat i és aquest estudi el que ells
creuen que hauria de ser el punt de partida per a la millora de les
connexions entre barris.



Que SAeC portava una moció per a aquest ple que han retirat sobre el
deute de la Generalitat, que si l'han retirat és perquè no volen que
aquesta sigui un demanda del seu grup, sinó que volen treballar un text
de mínims amb el conjunt de totes les forces i, per tant, per posar en
valor la seva sobirania i reclamar realment que els deuen.



Que treu aquest tema perquè aquest any estava previst la inversió de
més 150.000 € en la urbanització del pont de la N-II i que la meitat
d'aquesta quantitat li corresponia a la Generalitat dins de la partida de la
llei de barris, que segons diu la partida tenia com a objectiu la millora de
la connectivitat interna i accessibilitat al barri de Sant Adrià Nord, amb la
urbanització del pont de la carretera N-II i el seu entorn, que com que el
que creuen és que el que han de demanar que se'ls deu i que també hi
ha un estudi.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:
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Que per a ells la comunicació entre barris és molt importat i per això
havien presentat una moció sobre aquest tema, però han vist que
s'estant realitzant molts estudis i un de nou seria redundant, i que
costaria uns diners que no cal gastar, per tant, han decidit retirar la
moció.

Filomena Cañete (PSC) diu:


Que reconeixen que hi ha millores a dur a terme.



Que està pendent el pla de mobilitat municipal i això s'hauria de
preveure conjuntament, és a dir, que no han d'obviar aquesta eina.



Que hi ha un estudi fet de la N-II reclamant a la Generalitat la part de li
toca.



Que s'ha de diferenciar entre llei de barris, que una cosa és la
urbanització, que era la remodelació del pont, i una altra és el
manteniment, el qual és de la Generalitat.



Que el Consorci del Besòs ja està treballant sobre un estudi de
connectivitat amb l'accés al passeig del Parc Fluvial i el marge dret.

Xavier Soley (CDC) respon:


Que aquesta moció no parla de què es farà dins del tanatori, sinó que
sobre la taula hi ha un projecte que els serveis tècnics de l'Ajuntament
han de valorar i això implica pensar amb els accessos des de fora.



Que la moció demana que aquest estudi es pugui coordinar amb els que
s'estan fent.



Que si hi ha estudis encarregats de fa temps potser no han tingut en
compte aquest equipament, per això té sentit aquesta moció i, a més, no
poden esperar que d'altres administracions els facin la feina, que
l'obligació de les administracions és coordinar-se i intentar fer les coses
ben fetes.

Isabel Marcuello (MES) li contesta que es podrien recollir tots aquests
estudis en comptes d'encarregar-ne un directament.
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Xavier Soley (CDC) diu que és encarregar un estudi perquè tenen un
tanatori que han de fer i després el que haurà d'elaborar això tindrà sobre la
taula un quadern de mobilitat, redactat al 2012, que per enlloc sortia el
tanatori i tindrà altres documents que haurà d'intentar encaixar.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – CDC (1), PSC (6), ICV-EUiA (2),MES (1), ERC
(2) i PP (2)
Abstencions: sis (6) – C's (3) i SAeC (3)
L'alcalde, sobre el crematori, diu que el que s'ha de fer és, amb molta
tranquil·litat, explicar la contaminació, la qualitat de l'aire, quins factors
intervenen, quin percentatge ho són els cotxes, etc. I quins mecanismes hi
ha, qui ho regula, com es vigila, quines emissions hi ha, i no anar amb
perjudicis.
9. Moció de SAeC i ICV-EUiA per iniciar un procés participatiu local
que ratifiqui les propostes sorgides del procés participatiu del Front
Litoral
“Considerem que l’actual procés participatiu dissenyat per l’empresa
Momentum i encarregat pel Consorci del Besòs i l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs és un bon punt de partida per tal de treballar i debatre propostes
ciutadanes dins el marc de la transformació urbanística del Front Litoral.
Aquesta moció no pretén qüestionar aquest procés en qüestió. L’objectiu és
ampliar el focus d’aquesta iniciativa, i complementar-la amb un procés
participatiu propi dissenyat pels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
Volem reivindicar la sobirania dels adrianencs i adrianenques per tal
d’aconseguir que les propostes fetes pels ciutadanes i ciutadanes, partits i
teixit associatiu local siguin realment vinculants aconseguir que puguin
ésser referendades pel conjunt de la població.
L’actual procés participatiu ajudarà a identificar criteris i usos (tan positius,
com negatius) per al futur planejament, però, ara per ara, el procés no
permet que aquests criteris siguin decisions vinculants i inamovibles.
Un cop finalitzada la tercera fase del procés participatiu haurà d’iniciar-se un
procés de referèndum adreçat a tots i totes les residents a Sant Adrià de
Besòs i que la decisió final d’aquest és l’únic posicionament legítim que hem
de defensar els representants públics.

29.02.2016

36

Paral·lelament a l’elaboració del procés de referèndum propi, cal iniciar una
ronda d’audiències públiques per tal d’explicar les principals aportacions
fetes pels representats i representades al procés participatiu, alhora que els
diferents partits representats al consistori puguin donar la seva opinió.
No volem criticar el criteri de representativitat emprat dins el procés de
participació. Creiem que els criteris de convocatòria pretenien optimitzar i
dinamitzar el mateix procés de participació. Però considerem que el que
necessitem els ciutadans i ciutadanes locals no és un únic procés deliberatiu
o consultiu, sinó definir i fer vinculants els principals acords presos pel
conjunt de la ciutadania.
Per tots aquests motius, els grups municipals de SAeC i ICV-EUiA proposen
al Ple de l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Instar el govern municipal de Sant Adrià de Besòs que elabori un procés
de participació en què tota la ciutadania de Sant Adrià que ho desitgi
pugui conèixer i expressar la seva opinió al voltant de la proposta o
propostes finals de modificació urbanística del Front Litoral redactat pel
Consorci del Besòs.
2. Demanar al govern municipal que aquest procés sigui anterior a que la
proposta o propostes finals es porti al Ple de l’Ajuntament per a la seva
validació o no per part dels grups municipals.
3. Demanar al govern municipal que el procés participatiu finalitzi amb una
consulta ciutadana acordada amb la Comissió Política del procés de la
MPGM de les Tres Xemeneies, on la ciutadania expressi la seva opinió
sobre la proposta o propostes finals, i que aquesta consulta es faci abans
que el Ple municipal el validi o no.
4. Comunicar aquests acords al Consorci del Besòs i a tots els grups
municipals de l’Ajuntament de Badalona.”
Defensa la moció José Luis Muñoz representant de la Plataforma per a la
Conservació de les 3 Xemeneies i manifesta:


Que no volen donar suport a aquesta moció repetint els arguments que
ja apareixen escrits, ni creuen que aquesta moció deslegitimi el procés
participatiu que en breu s’enceta, sinó que hi donen suport perquè volen
participar-hi, que participi el major nombre de gent possible i que del
procés s’obtingui els millors resultats.
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Que hi donen suport perquè intenta millorar un procés de participació
ciutadana que ells sempre han reclamat.



Que avui s’ha presentat per cinquena vegada un informe preceptiu per
declarar BCIL les 3 Xemeneies.



Que si parlen de participació potser des del govern municipal, en no
comptar amb la participació ciutadana, organitzada a la Plataforma i en
la seva reiterada oferta de col·laboració, els han portat a allò que creuen
que és una important pèrdua patrimonial i a un injustificat endarreriment
en la seva protecció.



Que, en aquesta voluntat de participar, també han insistit en la
necessitat de fer un estudi del futur de l’element que dóna singularitat a
l’espai que són les 3 Xemeneies.



Que això no només ho diuen ells, sinó que el Ple de l'Ajuntament de 30
de novembre de 2009, va aprovar el Pla d'Acció Cultural de Sant Adrià de
Besòs, on a la pàgina 82 diu que "a partir de la decisió de la ciutadania
de conservar les Tres Xemeneies, caldria elaborar el Pla d’Usos i Viabilitat
des d’una dimensió cultural i del coneixement.”



Que en 7 anys l’equip de govern no ha estat capaç d’encarregar la
redacció del Pla d’Usos i Viabilitat des d’una dimensió cultural i del
coneixement i sense aquest treball, que consideren important i que han
reclamat repetidament, sense ell treballaran un avanç de planejament
del Front Litoral.



Que donen suport a la moció perquè va en consonància amb les seves
propostes de millora que ja han adreçat al Consorci del Besòs.



Que el Consorci del Besòs ha contractat els serveis de l'empresa
Momentum per dissenyar i conduir el procés participatiu anterior a la
presentació de l'avanç de planejament de la transformació del Front
Litoral de Sant Adrià, i el dia 23 de febrer el director d'aquesta empresa
va presentar el disseny a la Plataforma i el procés els ha semblat
insuficient en alguns aspectes:
•
•

•

Els participants només disposen d'una sessió de quatre hores per
rebre la informació i fer aportacions.
Els participants no tenen accés a la informació amb anterioritat a la
seva sessió i, per tant, no disposen de prou temps d'analitzar,
assimilar i contrastar-la abans del debat.
Les aportacions que puguin fer els participants, s'han de plantejar en
el mateix moment del debat (tot plegat no més d'una hora i mitja
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efectiva) sense temps de reflexió i consulta, especialment per a
aquells que assisteixen com a representants d'entitats.
Els participants a cadascuna de les tres sessions independents,
desconeixeran les aportacions dels assistents a les altres sessions i,
per tant, no tindran l'ocasió de modificar o ajustar les seves
aportacions fruit d'una visió més àmplia.

Que des de la Plataforma han fet un seguit de propostes per a la millora
del procés participatiu sobre la recuperació del Front Litoral i per això
han adreçat al Consorci del Besòs les propostes següents:
•

•

•

•

•

Al més aviat possible, incloure i fer fàcilment accessible a la web del
procés tota la documentació generada durant les sessions
informatives de març/abril de 2015 sobre la transformació del Front
Litoral (incloses les actes).
Un enllaç permanent a la web de la Plataforma perquè
malauradament és l’únic lloc que avui recull el màxim d’informació del
sector.
Informar individualment i directa, a tots els participants inscrits, de la
l'actualització de la web tant bon punt la informació indicada a la
proposta anterior hi estigui accessible.
Convocar una sessió plenària oberta i pública per exposar les
aportacions de cadascuna de les tres sessions parcials, convidant
expressament tots els participants a les sessions parcials i obrir-la a
la participació de la ciutadania amb una difusió efectiva de l'acte, i
reservar un temps suficient perquè els assistents que ho desitgin
puguin fer les seves aportacions o valoracions que haurien de quedar
recollides i incloses al document final.
Donar un temps suficient perquè els participants a les sessions
parcials i/o a la sessió plenària, puguin fer arribar via internet o
altres, les aportacions que considerin oportunes, un cop debatudes a
les seves entitats si és el cas. Incloure aquestes noves aportacions al
document final del procés participatiu.



Que hi donen suport perquè tant les seves propostes com la moció
intenten canviar la concepció de la participació ciutadana: evitar que es
limiti a una validació de projectes i fer que els projectes recullin les
propostes de millora del major nombre possible de ciutadans.



Que saben que no són urbanistes (com a mínim no ho són tots i totes),
saben que no són tècnics (com a mínim no ho són tots i totes), saben
que no són experts (com a mínim no ho són tots i totes), però són
ciutadans i ciutadanes alguns dels quals els interessa participar de
manera activa en el disseny del futur de la seva ciutat i volen que la seva
opinió sigui recollida i valorada i integrada en l’avanç de planejament
perquè tots i totes fan política junts i juntes (de fet la paraula política ve
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de “polis” i vol dir fer ciutat i ciutat ve de “civis” que vol dir ciutadà i que
originalment significava “conjunt de ciutadans”). Que si només són
espectadors no se sentim ciutadans i ciutadanes.


Que no saben quin serà el resultat del procés participatiu, però sí que
estaria bé que els ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià se sentissin
copartícips dels futurs encerts i dels futurs errors. Que encerten plegats i
s'equivoquen plegats.



Que si s'equivoquen és millor fer-ho junts i juntes perquè si passa al
Front Litoral com ha passat al Pla de Transformació de Via Trajana, on no
es va pensar en què si no resolien alhora el seu tradicional aïllament es
mantenien herències passades, com ha passat; que si no es pensa que
la Catalana l’estan condemnant a un greu aïllament a més crear un
problema de difícil solució en direcció Besòs i direcció Nacional II, com ha
passat; si s'equivoquen abocant milions d’euros en un procés intens de
transformació del barri de la Mina però no destinen recursos al rerefons
social les dinàmiques és perpetuen, etc., etc., si passa això també al
Front Litoral, si Sant Adrià s’equivoca en l’últim i estratègic punt de
transformació millor equivocar-se tots i totes juntes.



Que tot plegat els serveix per reiterar, un cop més, la seva voluntat de
ser útils i de col·laborar, perquè el Front Litoral i les Tres Xemeneies
aportin el millor per a la ciutat.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que estan d'acord a consultar la ciutadania, però la consulta de fa vuit
anys va ser de poca participació, i creuen que abans d'executar qualsevol
projecte hi ha d'haver una altra consulta a la ciutadania.



Que primer cal deixar treballar l'equip d'aquest procés participatiu i
donar-li un vot de confiança, perquè la moció dóna la sensació que hi ha
com un recel a aquest procés participatiu.



Que els terrenys on està ubicat també afecten a Badalona, per tant,
aquestes consultes haurien de ser coordinades amb les dues ciutats.



Que també es podria consultar els veïns de l'àmbit metropolità, com per
exemple, Sant Martí de Provençals.



Que com que té un caràcter metropolità demanaran que les
administracions territorials com ara Diputació, Generalitat, Consell
Comarcal puguin fer-se seu aquest projecte, ja que sinó no se'n sortiran,
s'ofegaran.
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Que la consulta hauria de ser sobre diversos projectes que siguin
tècnicament, urbanísticament i econòmicament viables, perquè si
únicament presenten un avantprojecte la ciutadania no sabrà què
contestar .



Que haurien de saber si volen que tot sigui públic o volen iniciativa
privada per poder després tenir el menor cost per a la ciutadania.



Que aquesta és la discussió que plana en aquesta proposta, per tant,
defensaria una consulta, amb alternatives concretes, que es pugui
explicar a la ciutadania què hi volen, saber quin grau de participació hi
haurà, etc., per tant, votarà en contra.

L'alcalde li contesta que hi ha hagut diverses modificacions que canvien el
redactat inicial de la moció, li diu que primer facin el debat i que després
emetin el vot.
Andreu Marín (PP) diu:


Que se pueden dedicar a hacer muchas consultas y los procesos
participativos que quieran, pero que su obligación como representantes
es hablar y escuchar a los técnicos que realmente entienden de este
tema, solicitar informes y estudios oportunos, y que entonces tendrán
unas bases para formarse una opinión política y explicar a la gente cuál
es su proyecto, pero que lo que no se puede pretender es empezar la
casa por el tejado.



Que a día de hoy, solamente hay un anteproyecto, que a la práctica
como no tener nada. Que si ni ellos mismos no disponen de
información necesaria para emitir una valoración en su conjunto,
pregunta cómo pretenden que los ciudadanos decidan sobre algo que
van a saber explicarles.



Que por ello, optaran por la prudencia y esperaran a que exista un
planeamiento urbanístico concreto para posicionarse políticamente.

es
la
se
no

Antoni Vélez (ERC) manifesta:


Que agraeix a SAeC i ICV-EUiA les esmenes que van presentar i que són:
que hi hagin diverses propostes; que aquest procés es consensuï dins de
la Comissió Política del Procés Participatiu, que és un espai de diàleg i de
consens, on hi ha un representant de tots els grups tant de Sant Adrià
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com de Badalona i on sí que poden estar aquestes administracions
contraposasdes; que les propostes finals siguin concretes, amb la
intenció que la ciutadania voti sobre on anirà un carrer o un bloc de
pisos, ja que no són experts en urbanisme i, per tant, és més fàcil fer-se
una idea a partir d'una maqueta o un dibuix que d'un informe dels
tècnics d'urbanisme.
Isabel Marcuello (MES) diu que hi estan d'acord i que s'hi adhereixen.
L'alcalde manifesta:


Que en decurs de la història recent de Sant Adrià han fet dos grans plans
de transformació urbanística, una a la Mina i una altra a la Catalana.



Que a la Catalana van oferir tres opcions als veïns i van tenir un mes i
mig per dir-hi la seva.



Que a la Mina es van dedicar a parlar amb entitats i amb ciutadans i van
acabar amb una gran maqueta visual amb la seva proposta. Que si el Pla
de la Mina ha fracassat, que ell no ho creu, és per moltes raons. Que
diners per a temes socials se n'han destinat molts.



Que, més enllà d'això, és veritat que la Plataforma va fer arribar unes
peticions al Consorci del Besòs que han estat contestades totes menys
una afirmativament.



Que dóna la seva paraula que hi haurà temps. Que totes les aportacions
que es facin es pengen a la pàgina web i poden ser consultades i que
qualsevol ciutadà pot fer aportacions i que tot això es recollirà i que per
tant tot allò que va proposar la Plataforma se'ls ha contestat
afirmativament.



Que és important encetar un procés de participació. Que s'ha de trobar
tot el suport i totes les complicitats de les administracions públiques,
primer amb Badalona, després amb Barcelona i després amb la
Generalitat, i que en aquests moments tenen totes les administracions
públiques disposades a treballar conjuntament amb la transformació
d'aquell àmbit i això és molt important.



Que al contrari de tot el que s'ha dit, no hi ha res ni pactat ni dissenyat,
per tant, la confiança l'han d'adquirir caminant junts i plegats.
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Que s'han dotat d'instruments de coordinació política, amb l'alcaldessa
de Badalona i ell, i un membre de cada un dels grups, on han d'anar
validant i fer tot el procés.



Que creu que era molt precipitat fer una consulta amb un avantprojecte
perquè, tot i que hi hagi maquetes, a la ciutadania li costa veure la
projecció futura que representa.



Que, per tant, la proposta és, en l'àmbit de la comissió política, estudiar
en quin moment faran la consulta i quines propostes hi ha per fer-la.

Gregorio Belmonte (ICV-EuiA):


Que vol saber si s'està traspassant l'acord a la comissió política o si el Ple
acorda que es farà un referèndum sí o sí.



Que hi ha dos moments, dos documents, un d'avantprojecte que
l'alcalde es va comprometre a portar al Ple municipal i després s'inicia la
modificació del Pla general metropolità, per tant, està clar que no faran
una consulta abans que comenci això, sinó que la faran amb el document
final.



Que vol saber si el que es portarà a consulta és el redactat final que ha
d'anar al ple i ha estat fruit de tot un seguit de processos participatius o
l'avantprojecte, que creu que això és el que hauria de dir la moció,
perquè sinó estan traslladant a la comissió política que decideixi per
consens, i això és més difícil.



Que ell estaria d'acord amb un referèndum quan hi hagi un document i
que, pel que fa a la participació estaria bé poder ampliar-la, ja que ara
saben que hi participaran només 100 ciutadans i ciutadanes.

Antoni Vélez (ERC) diu:


Que entén que és aquest l'esperit. Que no és que vulguin traspassar la
decisió a aquesta comissió política sinó que volen fer que Badalona
també pugui participar en l'elaboració d'aquest referèndum, per això la
seva idea és decidir que s'ha de fer una consulta però acordant-la amb
Badalona.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu que Badalona són 200.000 habitants, si
diuen no a un projecte i Sant Adrià diu que sí, vol saber com s'ho faran.
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Joan Belda (SAeC) diu:


Que la diferència de població es pot solucionar amb la mateixa forma en
què estan representats dins del mateix, és a dir, serà el 30% de la
participació i Sant Adrià té el 70% sent ells quatre o cinc vegades més
grans que Sant Adrià. Que en la seva votació poden tenir i després
reajustar percentualment la part que els pertany d'aquest procés.



Que amb les modificacions d'ERC, s'obren les opcions que sorgeixin del
procés participatiu del procés ciutadà que arribin les propostes a la
comissió i a partir d'aquí totes aquestes propostes, perquè no siguin
buides de contingut, tenen el mateix procediment que ja està detallat
dins el mateix procés participatiu, és a dir, passen per la comissió que és
tècnica i per la comissió política. Que hi ha un estudi de viabilitat de les
peticions que fan els ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià i a partir
d'aquí, perquè ara mateix estan dient que hi ha la capacitat de la
Generalitat d'obtenir millors projectes, que hi ha una possibilitat real, tot
i que el compromís de l'alcalde sempre va ser que es votaria al Ple un
document que havien escollit a Sant Adrià, la realitat és que hi haurà
una fase molt àmplia del projecte en què no estarà plenament en mans
d'aquesta administració local, que ells pensaven que amb aquestes
modificacions que han fet es construeix un procés participatiu molt més
sòlid i que permet molta més pluralitat i assegura una decisió vinculant
per al conjunt de la ciutadania prèviament a què ells votin al Ple.

Xavier Soley (CDC) diu que ell no en sabia res d'aquestes esmenes perquè
ningú no l'ha informat, però que si és en aquests terme sí que hi està
d'acord.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – SAeC (3), PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CiU (1)
Abstencions: dues (2) - PP
10. Moció d'ERC de suport a la conservació i rehabilitació dels
panots amb la numeració de l'antic mercat d'encants
“Algunes dècades després de la construcció del Mercat Municipal
d’Abastaments es van anar creant, al seu voltant, una sèrie de parades a la
intempèrie on es venien tot tipus de productes. Aquestes parades són, en
essència, l’origen de l’actual Mercat dels Encants.
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Al principi només eren unes quantes paradetes, però aquest mercat a l’aire
lliure va anar creixent, en especial pel carrer Josep Royo i el carrer Bogatell,
fins arribar a les 200 paradetes. La numeració estava marcada en el terra,
utilitzant un panot de color porpra, amb el número corresponent de la
parada. Aquesta numeració s’iniciava i acabava a la cantonada del carrer
Bogatell amb l’avinguda Pi i Margall.
Les diferents paradetes, que moltes vegades eren simplement una sèrie de
taules i cobertes amb lona, no diferien massa en concepció de les actuals
parades que podem trobar al Mercat dels Encants. Amb la construcció de
l’autopista i l’elevat número de parades, es va decidir traslladar-les sota de
l’autopista, a l’actual ubicació del Mercat dels Encants.
La remodelació del mercat va representar també la modificació i millora del
carrer Bogatell i del carrer Josep Royo, fent que la majoria d’aquests panots
desapareguessin. Tot i així, encara se’n poden trobar alguns al costat sud
del carrer Bogatell, en un estat força deplorable.
A Esquerra Republicana pensem que la conservació i rehabilitació de les
senyes d’identitat són importants a l’hora de dignificar el nostre passat com
a ciutat, per poder explicar de forma tangible als futurs ciutadans com era la
nostra ciutat i l’entorn on viuen.
Salvar i rehabilitar els panots amb la numeració de l’antic Mercat dels
Encants és una oportunitat per conservar i explicar, amb una despesa molt
minsa, l’actual entorn del Mercat d’Abastaments, justament en el moment
en què estem a punt d’obrir les portes del nou.
Seria del tot injustificat, i una negligència greu, construir i millorar la nostra
ciutat sense conservar aquells petits elements que moltes vegades
expliquen d’una forma visual i fàcil el nostre passat col·lectiu. A Esquerra
Republicana de Catalunya estem convençuts que la suma de petites
iniciatives com aquesta pot esdevenir un autèntic motor de dinamització per
alimentar la nostra identitat col·lectiva adrianenca.
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC proposa que el Ple de l'Ajuntament
adopti els següents
ACORDS:
1. Conservar i rehabilitar els panots amb la numeració de l’antic Mercat dels
Encants que encara resten en el carrer Bogatell.
2. Que una vegada rehabilitats, es conservin a l’Arxiu Municipal de Sant
Adrià de Besòs "Isabel Rojas” i un d’ells s’instal·li en algun lloc visible
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dins del nou Mercat d’Abastaments Municipal, amb la dignitat que mereix
una peça de memòria històrica com aquesta.
3. Crear un concurs fotogràfic amb la temàtica de “l’antic i el nou Mercat
Municipal de Sant Adrià” en el qual es pugui treballar des d’una
perspectiva artística la relació de l’antic i el nou mercat.
4. Instal·lar un panell informatiu a la plaça del Mercat amb imatges i
l’explicació dels panots i de les antigues parades al voltant del Mercat.
5. Habilitar una secció ‘històriques’ a l’apartat d’imatges de la web, amb
imatges tant de l’antic mercat com d’altres imatges històriques del fons
existent a l’arxiu Isabel Rojas, amb la corresponent explicació. També
s’hauria de fer referència en aquesta secció la procedència d’aquestes, i
promoure la cessió per part dels ciutadans d’imatges antigues.”
Defensa la moció Antoni Vélez (ERC) i manifesta:


Que creuen que és important posar en valor tots els petits elements que
hi ha a la ciutat abans que es perdin.



Que amb la remodelació del nou mercat, també s'ha remodelat part del
carrer Bogatell i Josep Royo, on fins als anys 70 s'ubicaven les antigues
paradetes del Mercat d'Encants, l'Ajuntament d'aleshores per organitzar
aquestes parades va fer aquests panots que va instal.lar al terra i
aproximadament n'hi va haver uns 200.



Que les queixes dels paradistes d'aquella època van fer que els
reubiquessin.



Que una de les utilitats de la memòria històrica és tenir present els
errors o encerts del passat per tenir-los en compte en el dia d'avui.



Que ara que sembla que s'iniciarà un debat sobre si el mercat d'encants
ha de canviar d'ubicació, estaria molt bé repassar els motius pels quals
van deixar d'estar ubicats al carrer Botatell i van anar a sota l'autopista.



Que la seva proposta és agafar els panots que en queden com a màxim
5, la majoria en un estat lamentable, i tot i que la seva intenció és
recuperar-ne dos o potser només en podran recuperar un.



Que si se'n poden recuperar dos, un podria anar a l'Arxiu Municipal i
l'altre dins del nou mercat d'abastaments, com a record.
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Que també estaria bé planta, a la plaça del Mercat, un panell informatiu
amb fotografies de com eren les antigues paradetes. I crear un concurs
fotogràfic i des d'una perspectiva artística crear una relació entre l'antic i
el nou mercat, no només el dels encants, sinó també el d'abastaments.



Que a la web, ja que hi ha una secció dedicada a fotografies, podrien
elaborar una secció de fotos històriques on poder albergar aquestes
fotografies, amb una explicació i recalcar que es faci referència a la
procedència d'aquestes fotografies.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que creu que és una molt bona proposta i felicita a ERC.



Que això podria ser l'element per iniciar un projecte de recuperació de la
memòria històrica a nivell local.



Que també es podrien posar aquests panell en altres punts de la ciutat
que recordessin el que havia estat algun espai fabril, etc.

Andreu Marín (PP) diu:


Que, en consonància amb allò que van manifestar amb la rehabilitació de
Can Rigalt, no creuen que aquests temes hagin d’ocupar un interès
cabdal a l’agenda política, ja que tenen altres problemes en relació amb
la situació del mercat d’encants (brutícia, necessitat de netejar l’espai,
impagaments...) que sí que haurien de centrar tots els seus esforços.

Isabel Marcuello (MES) manifesta que hi està d'acord.
Pedro Sánchez (C's) diu que creu que el primer punt s'hauria de concretar
una mica més, perquè estan d'acord a recuperar elements que puguin ser
interessants des del punt de vista de la història de la ciutat, però que també
consideren que han de tenir en compte les necessitats que tenen i han de
ser una mica curosos amb la despesa.
Filomena Cañete (PSC) diu:


Que ja han contactat amb la Diputació de Barcelona per poder demanar
una subvenció i que se n'encarregaran entre l'Arxiu, Cultura i
Comunicació.
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Que són sensibles i tenen en compte tots els elements que poden ser
recordatoris i de memòria històrica i que en l'antic mercat, l'aixeta, els
aplics el rellotge , quadres, el cartell tot això està guardat per buscar-li
una ubicació en el nou mercat.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – SAeC (3), PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CiU (1)
Abstencions: dues (2) - PP
11. Moció d'ERC de suport a les petites i mitjanes empreses, i contra
la morositat
“Atès que la major part del teixit productiu de la ciutat està format per
petites i mitjanes empreses que generen un important gruix de l’ocupació a
la ciutat, malgrat la greu situació d’atur que tenim al municipi.
Atès que el període mig de pagament de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs és de mitjana de 62 dies amb els seus proveïdors.
Atès que algunes de les contractacions d’aquest Ajuntament i d’altres
administracions que subvenciona activitat al municipi afavoreixen que hi
puguin accedir les grans empreses en detriment de les pimes, que
participen d’aquestes licitacions mitjançant subcontractacions per part de les
grans empreses.
Atès que tal i com ha quedat demostrat per l’estudi elaborat per la
Plataforma Multisectorial contra la Morositat, liderada per PIMEC, i avalat
per la Universitat Pompeu Fabra, existeixen divergències molt considerables
entre el període mig de pagament legal, el que anuncien aquestes empreses
i el període mig de pagament real a empreses subcontractades.
Atesa la necessitat que tenen les mitjanes i petites empreses de Sant Adrià
de Besòs, molt específicament el comerç, d’incentius i del suport de
l’administració més propera.
Atès que la morositat ha provocat aproximadament un terç de les fallides
d’empreses des de l’inici de la crisi a l’Estat espanyol a causa de la manca
de liquiditat i els costos de finançament.
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El grup municipal d’ERC - Sant Adrià de Besòs, davant del risc que suposa
per a les petites i mitjanes empreses de la ciutat, proposa al Ple de
l'Ajuntament que adopti els següents:
ACORDS
1. Impulsar un Pacte de Ciutat de suport a les petites i mitjanes empreses i
contra la morositat, que inclogui un seguit d’actuacions com les que es
detallen en els següents acords.
2. Garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de pagament en
totes les contractacions i subcontractacions que es realitzin relacionades
amb l’Ajuntament. Per això, s’introduirà al Plec de clàusules
administratives generals de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs una
clàusula que estableixi l’obligació de l’empresa adjudicatària a presentar,
una vegada finalitzada l’adjudicació o en cas que la relació contractual
sigui superior a un any, de manera anual, una relació de factures i
comprovants de pagament de les empreses subcontractades. Amb
l’objectiu de garantir l’efectiu compliment dels terminis de pagament, els
quals seran verificats pel consistori.
3. Adoptar mesures per excloure d’aquests processos les empreses que no
compleixin els terminis legalment establerts dintre del marc legal vigent.
4. L’establiment d’una garantia validada pels tècnics de l’Ajuntament, si
s’escau amb l’establiment d’un diàleg amb els afectats, que garanteixi el
compliment real de les condicions de morositat legalment establertes per
part de les empreses adjudicatàries.”
Defensa la moció Rubèn Arenas (ERC) i manifesta:


Que presenten aquesta moció, sobretot, pensant en l'elevat índex d'atur
de la ciutat que és del 21,35%, molt per sobre de la mitjana de
Catalunya que no arriba al 18% i que són dades que els semblen
escandaloses.



Que a Catalunya la petita i mitjana empresa és la màxima generadora
d'ocupació, per tant, l'Administració ha de garantir que l'ocupació que
generi, a partir dels contractes que es deriven de l'Administració siguin
feina de qualitat, feina estable i el millor remunerada possible, i l'esperit
d'aquesta moció es basa en la necessitat d'evitar situacions on empreses
grans acabin abusant d'un recurs que és la subcontractació que pot
afectar la qualitat i la temporalitat de la feina i directament les garanties i
els drets de les treballadores i treballadors.
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Que a Sant Adrià encara té més importància, no només per les dades
d'atur, que creuen que requereixen d'una profunda anàlisi i reflexió i que
donarien per fer un pacte de ciutat per a l'ocupació i que s'haurien de
comprometre's tots els regidors, sinó per la importància que té per
l'impuls de les zones comercials i el suport que l'Administració local ha de
donar a aquells que generen més ocupació.



Que l'altra part de la moció reclama la lluita contra la morositat i també
ho reclama a l'Administració, però que no poden obviar el gran esforç
que els consta que fa l'Ajuntament per regularitzar els pagaments, ja
que en un sol trimestre han baixat de pagar a 81 dies a 62, que és una
tasca que celebren que s'estigui duent a terme i que animen que es
continuï fent d'aquesta manera.



Que un terç de les empreses que s'han tancat a causa de la crisi és per
culpa de la morositat, però no només a les administracions sinó també
en els casos d'abusos per part de grans empreses que buscant una
legítima voluntat de lucre i les seves capacitats per accedir als concursos
públics han ofegat a petites i mitjanes empreses que s'han vist
subcontratades i molt malament remunerades o directament impagades
al final de la seva relació contractual en un temps que no els ha deixat
sobreviure.



Que necessiten un pacte de ciutat que els involucri com a administració
però que també sigui valent i ambiciós i sigui capaç de generar la
normativa suficient per ser exigents i modèlics a l'hora de complir i fer
complir els seus contractes i els seus serveis amb els ciutadans.

Xavier Soley (CDC) diu:


Que aquesta moció també ha estat esmenada i ell no en sabia res, per
tant, demana que quan hi hagi esmenes s'informi a tots els grups.



Que s'hauria de saber si la llei de contractes admet o no introduir les
clàusules en els plecs, perquè si la normativa no ho admet no es poden
exigir aquestes clàusules.



Que, per tant, dubta de la seva viabilitat jurídica en el sentit que s'ajusti
a la llei de contractes.

L'alcalde li respon que el Servei de Serveis Generals els van dir que era
possible.
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El secretari diu que el punt 2 no és res més que una transcripció o adaptació
d'un article que es va introduir recentment a la llei de contractes, per tant,
si que és possible aquest tipus de clàusules als plecs, perquè així ho preveu
la llei de contractes.
Xavier Soley (CDC) li pregunta si és correcte el punt 3 sobre excloure
d’aquests processos les empreses que no compleixin els terminis legalment
establerts dintre del marc legal vigent.
El secretari contesta que sí perquè, dintre de les causes de la prohibició de
contractar, hi ha l'incompliment de condicions essencials fixades en el
contracte i aquest article, que diu que es poden posar aquests tipus de
clàusules per garantir el pagament amb el subcontractistes, també diu que
es pot fixar com una obligació essencial al contracte, per tant, la llei de
contractes permet que les administracions fixin com una obligació essencial
que es garanteixi el pagament en termini correcte al subcontractistes i si
això s'incompleix com que seria una condició essencial, també comportaria
una prohibició de contractar en el futur, per tant, el punt 2 i el punt 3 no són
res més que adaptacions del que ja preveu la normativa contractual i que
deixa com a opció a cada Administració perquè ho apliqui o no. Que un cop
aprovat això sí que serà obligació aplicar-ho sempre.
Pedro Rivero (PSC) diu:


Que, amb els tipus de contractes que hi ha a l'Ajuntament, les úniques
empreses afectades serien les que fan grans obres, perquè un
ajuntament amb el nivell de despesa d'aquest gairebé no té empreses
que subcontractin, per tant, això només afectaria les empreses que es
contracten per a l'execució de grans obres.

Marc Alloza (SAeC) manifesta:


Que tenen un dubte perquè quan parlen de garantir que es compleixi de
forma efectiva el termini de pagament en totes les contractacions estan
parlant que també compleixi l'Ajuntament o no, ja que actualment s'està
incomplint aquesta normativa, ja que paguen a 62 dies, i és una trampa
mortal per al contractista perquè si l'Ajuntament incompleix ells ja
agafen un marge de temps addicional i és possible que no puguin
complir, que si ells no poden complir no poden exigir als altres que
compleixin.
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Rubèn Arenas (ERC) diu que la idea és que ells puguin exigir als que fan
contractes amb l'Administració que paguin puntualment als subcontractats,
és a dir, no és un nivell gaire gran i sobretot el que ells no volen és que al
final que si l'Ajuntament acaba fent un contracte amb una gran empresa
aquesta gran empresa acabi ofegant petites i mitjanes empreses per causa
d'impagament.
Marc Alloza (SAeC) diu que l'Ajuntament està incomplint la normativa, està
pagant a 62 dies quan hauria de pagar a 60, són 30 dies per reconèixer el
deute de la feina i 30 per pagar. Que sap que això és impossible, però que si
l'Ajuntament força que els altres hagin de pagar a 60 dies, i ells han arribat
a pagar a 80 dies, estan fent un greuge comparatiu.
Rubèn Arenas (ERC) li contesta que l'esperit de la moció era precisament
aquest empènyer l'Administració local a compleixin els terminis, però que si
parlen de sancions ja existeix la legalitat convenient per fer-les, ja hi ha una
llei que determiniaquin i de quina manera s'ha de pagar i en quin termini,
per tant, aquesta moció tenia un altre esperit i no poden filar tan prim.
Pedro Sánchez (C's) diu que és una bona iniciativa a l'hora de donar suport,
sobretot, a les petites empreses, creuen que en ajuntaments com aquest
s'hauria és d'evitar la subcontractació. Que les empreses que subcontracten
tenen una capacitat financera que els permet que si l'Ajuntament
s'endarrereix un parell de dies que no sigui un problema per a elles. Que de
tota manera el drama que pateixen moltes d'aquestes petites empreses que
subcontracten és que les grans juguen amb el tema dels pagaments estirant
els terminis més enllà del raonable precisament per tenir un benefici
financer.
Pedro Rivero (PSC) diu:


Que és cert que l'Ajuntament està pagant a 62,4 dies, és a dir, 2,4 dies
per sobre allò que marca la llei. Que aquesta llei diu quin marge tenen
per pagar, però no diu que les altres administracions sí que pagaran en
aquests terminis, però que això no és així.



Que pagar entre 60 i 62 és força raonable. Que s'ha de pensar que fa
uns anys era normal pagar a 180 dies i tota l'economia funcionava amb
aquests marges.



Que els assegura que aconseguiran arribar a pagar a 60 dies, però que el
que es busca és no provocar aquelles situacions on una administració
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està pagant a 62,4 dies i l'empresari paga a 5 o 6 mesos, que aquesta és
la situació real que es troben.


Que aquestes situacions es donen en el món de l'alimentació i en el de la
construcció, que el que afectaria a Sant Adrià seria el de la construcció, i
en el marge que estan pagant és un marge més que raonable.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – ERC (2), PSC (6), C's (3) i ICV-EUiA (2)
Abstencions: sis (6) – SAeC (3), PP (2) i CiU (1)
12. Moció de C's per sol.licitar al Consorci del Besòs un estudi de
millora de la mobilitat entre barris
Retirada.
13. Moció de
l'Ajuntament

SAeC

sobre

el

deute

de

la

Generalitat

amb

Retirada.
14. Proposta relativa al nomenament dels nous membres del Consell
d’Administració de Pla de Besòs, SA
“Atès el que disposen els Estatuts de la societat, el Reial decret legislatiu
1/2010, de 2 de juliol, Text refós de la Llei de societats de capital, així com
la normativa de règim local aplicable.
Atès que s’ha modificat el número de membres del Consell d’Administració,
que passa de nou a quinze membres, corresponent en representació de la
corporació municipal la designa, a més de l’alcalde-president de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de vuit membres, a raó d’un regidor
per cada grup municipal.
Atès que Generalitat de Catalunya és membre del Consell d’Administració,
amb un representat del Departament de Territori i Sostenibilitat, en tant que
departament amb competències en matèria d’habitatge; i un representant
del Departament de Benestar Social i Família, en tant que departament amb
competències en l’àmbit de serveis socials.
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Atès que en virtut del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació,
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Benestar
Social i Família passa a denominar-se Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.
Atès que en virtut del referit Decret 2/2016, de 13 de gener, el Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge exerceix les
competències en matèria d’habitatge, ordenació de l’edificació i promoció i
gestió del patrimoni públic d’habitatges, competències que fins aquest
moment eren de titularitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Atesa la necessitat de realitzar la reestructuració del Consell d’Administració,
incrementant el número de membres i adaptant-se al canvi orgànic operat
pel Decret 2/2016.
Atès allò que s’estableix a l’article 223 Reial decret legislatiu 1/2010, de 2
de juliol, Text refós de la Llei de societats de capital en relació a les facultats
de la Junta per revocar i separar als administradors de la societat.
El que subscriu proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Revocar com a membres del Consell d’Administració les persones
següents:
-

Joan Callau Bartolí, amb DNI 39.848.804-Q, com a vocal, en
representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i president del
Consell d’Administració.
Juan Carlos Ramos Sánchez, amb DNI número 72.532.583-J, com a
vocal, en representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Irene Aldabert González, amb DNI número 72.529.850-V, com a
vocal, en representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Maria Dolors Rusinés Bonet, amb DNI número 39.172.680-T, com a
vocal, en representació del Departament de Benestar Social i Família,
de la Generalitat de Catalunya.
Jaume Fornt Paradell, amb DNI número 46.226.858-L, com a vocal,
en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la
Generalitat de Catalunya.

2. Nomenar, en substitució dels anteriors, com a nous membres del Consell
d’Administració, per a un període de cinc (5) anys:
-

La Generalitat de Catalunya, que designarà dos vocals, l’un en
representació del Departament competent en l’àmbit dels serveis
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socials i un altre en representació del Departament competent en
l’àmbit d’habitatge. Amb NIF S-0811001-G, plaça de Sant Jaume
número 4 de Barcelona
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que designarà, nou vocals, un
dels quals de conformitat a l’art. 19 dels Estatuts de la societat és
l’alcalde-president de la corporació municipal, és el senyor Joan
Callau Bartolí, amb NIF número 39.848.804-Q, nascut en data 4
d’octubre de 1959, casat, de nacionalitat espanyola, amb domicili al
carrer Seu d’Urgell, núm. 51, 1r 4a, de Badalona, com a president del
Consell d’Administració i president de la Junta General de conformitat
als articles 21 i 11 dels Estatus de la societat, en la seva condició
d’alcalde-president. Dels vuit vocals restants correspondrà un vocal
per cadascun dels vuit grups municipals del consistori.

3. Autoritzar, indistintament a José Reverendo Carbonell com a secretari
general de la corporació i a Joan Callau Bartolí, com alcalde-president,
perquè elevi a públics els documents pertinents i procedeixi al seu
enregistrament.”
Defensa la proposta l'alcalde.
Tot seguit, els grups municipals designen els seus representants:
PSC: Juan Carlos Ramos Sánchez
PP: Jesús A. García Bragado
ERC: Rubèn Arenas Garcia
CDC :Xavier Soley Manuel
SAeC: Carlos Vicente Ortuondo
C's: Óscar Marjalizo Hernández
ICV-EUiA i MES ja ho comunicaran.
Els representants dels diferents grups manifesten que accepten el càrrec.
TERRITORI
15. Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva de l'Ordenança
reguladora de la ubicació de les associacions cannàbiques i els seus
clubs socials, i de les condicions d'exercici de la seva activitat
Fets

29.02.2016

55

1. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va aprovar, en
data 15 de gener de 2015, la Resolució SLT/32/2015 per la qual
s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les
associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de
l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya.
2. En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de
Catalunya. Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de
lucre que s’autoproveeixen de cànnabis i en distribueixen entre els seus
socis, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància
en un àmbit privat amb finalitats terapèutiques i/o lúdiques, de manera
que es redueixen així els danys sobre la salut associats al mercat
clandestí i a determinats usos del cànnabis.
Aquestes entitats han d’estar degudament inscrites en el Registre
d’associacions de la Generalitat de Catalunya, dependent de la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.
Per tal de protegir, promoure i millorar la salut de la ciutadania mitjançant
una política orientada a minimitzar els danys del consum del cànnabis i, així
mateix, impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les
conseqüències i els efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta
substància, escau establir criteris en matèria de salut pública per orientar
les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i també establir les
condicions de l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de
Catalunya.
Amb aquests criteris es pretén impulsar, a través de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, la informació i l’assessorament dels associats per tal
de reduir els riscs i els danys vinculats al consum del cànnabis; la formació
de les persones encarregades de la dispensació d’aquesta substància amb
l’objectiu assenyalat; la detecció precoç, el seguiment i la derivació de
determinats consums que generen riscs i/o danys a la salut dels
consumidors de la substància; la prohibició del consum d’altres drogues o
begudes alcohòliques i la limitació de la venda i consum de tabac i productes
del tabac d’acord amb la normativa vigent, per tal de no fomentar el
consum del cànnabis i el d’altres substàncies addictives a la vegada; la
limitació de la ubicació d’aquests clubs a una distància mínima dels centres
sanitaris i dels educatius per tal d’evitar la promoció del consum entre
determinats col·lectius especialment vulnerables; la limitació horària i de
tota mena de publicitat de les associacions o dels seus establiments o locals,
i també el compliment de les condicions de salubritat dels locals d’acord
amb la normativa vigent i el respecte a les normes mediambientals i,
especialment, al descans dels veïns.
Aquests criteris han estat objecte d’informe favorable del Consell Assessor
de Salut Pública, com a òrgan assessor del Departament de Salut sobre
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aspectes tècnics i científics de la salut pública, adscrit a la Secretaria de
Salut Pública, en la sessió plenària de 27 de novembre de 2014; compten
amb el consens de les federacions representatives dels clubs cannàbics;
n’han estat degudament informades les entitats municipalistes, i han estat
presentats a la Comissió de Salut del Parlament el 6 de novembre de 2014.
Cal tenir present, també, la Moció 77/X, sobre la seguretat ciutadana,
aprovada el 17 de febrer de 2014 pel Parlament de Catalunya.
3. L'activitat de club de cànnabis és una activitat que no es troba compresa
ni en els annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, ni de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Així
doncs, existeix un buit normatiu que dificulta una idònia i necessària
intervenció administrativa de l'Ajuntament cap a aquesta activitat i que
significa un repte per al conjunt de les administracions públiques per tal
d'harmonitzar la llibertat individual de consum de cànnabis amb el
principi de salvaguarda de la salut pública i de la convivència dins del
municipi juntament amb el compliment de la normativa penal.
4. Actualment, una associació cannàbica ha complert amb el tràmit de
comunicació prèvia d'activitats al municipi de Sant Adrià de Besòs. És la
següent:
a) Carrer de la Torrassa, 22. Club social cannàbic Marley. Expedient
d'activitats núm. 143/2013.
Cal fer palès que nombroses persones i associacions han consultat a
l'Ajuntament sobre la possibilitat d'instal·lar clubs de cànnabis dins del
terme municipal. En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està
preocupat per la incidència que aquesta activitat pugui tenir per la salut
pública i per la conflictivitat veïnal que aquesta activitat pugui generar.
5. El document de formulació de l'Ordenança ha estat elaborat pel Servei
de Territori de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
6. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, mitjançant acord del Ple de data 3
de desembre de 2015, va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de
la ubicació de les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i de
les condicions d'exercici de la seva activitat de Sant Adrià de Besòs i va
sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, a
informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera
publicació.
7. Amina Omar Nieto va presentar, en data 22 de gener de 2016,
al·legacions sobre el projecte d'Ordenança que es va aprovar inicialment
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pel Ple. Amina Omar Nieto és una advocada del Despatx
Nieto&Povedano, especialitzat en la temàtica dels clubs socials de
fumadors de cànnabis i representant de bona part de les associacions
instal·lades a Catalunya.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb l'article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha
d'ajustar al procediment següent:
a) Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim
de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.
2. D'acord amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, correspon al ple de la
corporació aprovar inicialment l'avantprojecte de l'ordenança. L'acord
d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s'han de sotmetre a
informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la
corporació, pel termini màxim de trenta dies per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.
3. D'acord amb l'article 64 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les reclamacions i
al·legacions presentades s'han de trametre a la comissió informativa que
correspongui o que es constitueixi a aquest efecte, la qual n'ha de
proposar l'estimació o desestimació total o parcial i formular la proposta
d'aprovació de l'ordenança.
4. D'acord amb l'article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, l'aprovació definitiva
de les ordenances correspon al ple de la corporació, el qual no pot
delegar aquesta atribució en altre òrgan. En cas que s'hagin presentat
reclamacions o al·legacions durant el tràmit d'informació pública i
d'audiència, s'han de resoldre de forma raonada, en el mateix acord
d'aprovació. Quan no s'hagin presentat cap reclamació o al·legació
l'acord d'aprovació esdevé definitiu. Les ordenances s'aproven per
majoria simple, com a regla general. Només requereix la majoria
absoluta l'aprovació i la modificació de les normes i les ordenances que
formin part dels plans i dels instruments d'ordenació urbanística, les
ordenances fiscals i el reglament orgànic de la corporació. Els ens locals
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han de trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiu de
l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta.
5. D'acord amb l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, les ordenances i els
reglaments locals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i
no entren en vigor fins que s'hi hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Igualment, s'ha de publicar en el butlletí informatiu local, quan n'hi hagi,
inserir-se, en tot cas, en el tauler d'anuncis de la corporació i anunciar al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial
de la província en què s'hagi publicat íntegrament el text.
6. Pel que fa a l'escrit d'al·legacions, s'assenyala el següent:
6.1. En primer lloc, com a qüestió prèvia, es fa palès que l'escrit
d'al·legacions es va interposar en data 22 de gener de 2016 dins del termini
d'informació pública de trenta dies hàbils. Tanmateix, l'escrit d'al·legacions
no va arribar al Registre General de l'Ajuntament fins el dia 28 de gener de
2016. L'últim dia d'informació pública era el dia 23 de gener de 2016. Per
aquest motiu, el Servei de Territori va concloure, erròniament, que no
s'havien presentat al·legacions i que l'Ordenança quedava aprovada
definitivament. Per tant, en primer lloc, es procedeix a anul·lar l'edicte pel
qual s'anunciava que l'Ordenança ja havia quedat aprovada definitivament.
6.2. Al·legació primera. L'al·legació primera esmenta que la imposició d'una
distància mínima entre els locals amb activitat de clubs socials privats de
fumadors de cànnabis i entre aquests i els centres amb col·lectiu protegit no
està prou motivada.
En atenció a aquesta al·legació, s'afegeixen els següents paràgrafs al
preàmbul de l'Ordenança per tal de motivar més intensament la imposició
de distàncies mínimes.
“Es considera necessari fixar unes distàncies mínimes entre aquesta
activitat i els centres educatius i centres de salut, per evitar, encara que
sigui indirectament, la promoció del consum d’una substància que pot tenir
efectes nocius en aquells col·lectius més vulnerables, i de major risc, com
poden ser-ho els menors o persones diagnosticades amb patologies
mentals.
I, alhora, també es considera oportú regular la instal·lació d’aquest tipus
d’establiments a través de la fixació d’un règim de distàncies entre els
mateixos, per a poder evitar possibles efectes negatius o perjudicials i, en
conseqüència, les molèsties als veïns.”
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6.3. Al·legació segona. L'al·legació segona inclou una sèrie de
puntualitzacions i oposicions sobre diferents aspectes del text de
l'Ordenança. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs incorpora moltes de les
puntualitzacions que versen sobre el text amb la voluntat d'assolir el màxim
consens amb les associacions de clubs socials de cànnabis.
6.3.1. Al·legació segona.1.
A l'apartat primera de l'al·legació segona es proposen diferents matisacions
en determinats aspectes del preàmbul de l'Ordenança. Aquestes
matisacions es tenen en compte i s'incorporen al preàmbul de l'Ordenança.
6.3.2. Al·legació segona 2.
A l'apartat segon de l'al·legació segona assenyala que una ordenança no pot
limitar els usos ja que la regulació dels usos correspon a la normativa
urbanística. En aquest sentit, es té en compte aquesta observació i es
canvia el redactat de l'article 2 de la normativa de l'Ordenança.
6.3.3. Al·legació segona 3.
a) A l'apartat tercer a) de l'al·legació segona, Amina Omar Nieto realitza una
sèrie de consideracions.
En primer lloc, advoca per la conveniència que en el local de l'associació es
pugui disposar de menjar i beure a disposició dels socis. En atenció
d'aquesta al·legació, la lletra e) de l'article 3 tindrà el següent redactat:
“Prohibició de venda o comercialització de qualssevol béns o productes
consumibles, excepte aigua i refrescos. En tot cas, es permet que el local
disposi de menjar a disposició dels socis sempre i quan no es comercialitzi
amb el mateix. Es permet la instal·lació de màquines dispensadores,
sempre que no disposin de caixetí de monedes. En cap cas, no es podrà
subministrar begudes alcohòliques.”
En segon lloc, advoca per la possibilitat que es puguin realitzar activitats
musicals en els clubs socials. Pel que fa a aquesta reivindicació,
l'Ajuntament considera que aquest tipus d'establiments s'han de centrar
únicament en el consum de cànnabis i que la realització d'activitats musicals
s'ha de realitzar prioritàriament en locals de pública concurrència.
b) A l'apartat tercer b) de l'al·legació segona, Amina Omar Nieto proposa
disminuir el període de carència de l'adscripció d'un soci de 15 dies a 3 dies.
Pel que fa a aquesta al·legació, l'Ajuntament considera que el període de
carència de 15 dies establert pels criteris del Departament de Salut és idoni
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per tal d'evitar que es pugui produir cap situació de frau en adscripcions
irregulars de socis.
c) A l'apartat tercer c) de l'al·legació segona, Amina Omar Nieto advoca per
la possibilitat que els clubs socials puguin tenir els mateixos horaris que un
bar o, en tot cas, puguin sol·licitar, eventualment, ampliacions horàries
puntuals. Pel que fa a aquesta reivindicació, l'Ajuntament considera, d'acord
amb els criteris establerts pel Departament de Salut que no és convenient
que els clubs socials tinguin la mateixa limitació horària dels bars ja que es
té en compte que els bars disposen d'un horari de tancament molt extens
que no és idoni generalitzar. Tampoc no es considera procedent atorgar
ampliacions puntuals.
d) A l'apartat tercer d) de l'al·legació segona, Amina Omar Nieto sol·licita
que la inscripció de les associacions es dugui a terme en el Registre de la
Generalitat o bé en el Registre del Ministeri de l'Interior. En virtut del principi
de simplificació administrativa es té en compte aquesta sol·licitud i la lletra
l) de l'article 3 tindrà el redactat següent:
“l) Inscripció en la secció corresponent del Registre d'Associacions de la
Generalitat o bé en el Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de
l'Interior.”
6.3.4. Al·legació segona 4.
A l'apartat quart de l'al·legació segona, Amina Omar Nieto assenyala que els
criteris d'emplaçament són massa restrictius i que restringeixen la llibertat
d'establiment dels prestadors de serveis. Alhora, al·lega que la fixació de les
distàncies mínimes no està prou justificada. Finalment, proposa unes
distàncies mínimes de 100 metres.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs considera que els criteris
d'emplaçament no són massa restrictius sinó els criteris idonis a l'hora
d'evitar, encara que sigui indirectament, la promoció del consum d’una
substància que pot tenir efectes nocius en aquells col·lectius més
vulnerables, i de major risc, com poden ser-ho els menors o persones
diagnosticades amb patologies mentals.
La voluntat de l'Ajuntament no és en cap cas prohibir la instal·lació de nous
clubs socials de cànnabis i tampoc no hi ha la voluntat de restringir la
llibertat d'establiment. Com es pot veure al plànol de l'Ordenança, existeix
la possibilitat d'instal·lar un nou club social de cànnabis en tots els barris del
municipi. L'establiment de distàncies mínimes s'empara en una finalitat de
protegir determinats col·lectius vulnerables, en cap cas no existeix una
finalitat de restringir sense motiu aquestes activitats.
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A l'informe que es troba a l'expedient d'elaboració de l'Ordenança, es
desgrana l'anàlisi tècnica que justifica els metres concrets exigits com a
distància mínima.
6.4. Al·legació tercera. L'al·legació proposa que s'inclogui a l'Ordenança una
disposició transitòria que garanteixi els drets adquirits de l'única associació
de club social de cànnabis que hi ha a l'actualitat al municipi.
Pel que fa a aquesta al·legació, cal assenyalar que del text de l'Ordenança ja
se n'infereix que el club social ja legalitzat no es veurà afectat per l'entrada
en vigor de la nova Ordenança. Tanmateix, per tal d'evitar cap incertesa
jurídica, s'estima l'al·legació i s'inclou a l'Ordenança la disposició transitòria
següent: “Els locals objecte d'aquesta Ordenança prèviament autoritzats
per l'Ajuntament i en funcionament, podran continuar realitzant la seva
activitat, d'acord amb les condicions d'exercici establertes a aquesta
Ordenança.”
6.5. Al·legació quarta. L'al·legació planteja que la revisió que contempla la
disposició final vulneraria els drets ja adquirits i el principi d'irretroactivitat.
En atenció a aquesta al·legació, es suprimeix la disposició final de
l'Ordenança.
Dictamen
Aquesta Comissió Informativa de Territori proposa al Ple de l’Ajuntament
que adopti els acords següents:
1. Aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la ubicació de les
associacions cannàbiques i els seus clubs socials i de les condicions
d'exercici de la seva activitat de Sant Adrià de Besòs.
2. Publicar l'anunci de l'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província.
Amb l'anunci es transcriurà el text articulat complert de l’esmentada
Ordenança.
3. Trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya,
en el termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança
i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta.
4. Anul·lar l'edicte d'aprovació definitiva de l'esmentada Ordenança de data
18 de gener de 2016.”
Defensa el dictamen Ruth Soto (PSC).
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Andreu Marín (PP) manifesta:


Que ya advirtió en el pleno de noviembre del peligro que suponen este
tipo de clubs para la salud pública y para la tranquilidad de los vecinos,
ya que son una fuente gratuita de problemas, conflictos vecinales e
incluso de incitación al blanqueo y al tráfico de drogas .

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: divuit (18) – PSC (6), C's (3), SAeC (3), ICV-EUiA (2), MES
(1), ERC (2) i CiU (1)
Vots en contra: dos (2) - PP
HISENDA I RECURSOS GENERALS
16. Dictamen relatiu a la desestimació del recurs de reposició
interposat per URBASER, SA, contra l'acord del Ple de l'Ajuntament,
de data 30 de novembre de 2015
“Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de setembre
de 2015, va adoptar entre d'altres els següents acords:
“Primer.- Aprovar que es mantinguin els preus aprovats pels tres primers mesos
de 2015, de gener a març, donat que la gestió dels serveis es prestava de
conformitat amb la modificació aprovada per l'acord plenari de 25 de març de
2013, per l'import màxim anual per a l’any 2014 i següents de 2.444.382,23 €,
inclòs l’IVA, dels quals 722.073,51 € corresponien a la recollida de residus sòlids
urbans, i 1.722.308,72 € corresponien a neteja viària, i aquest preu segueix en
vigor pels tres primers mesos, de gener a març, de l’any 2015, de conformitat
amb l’acord del ple de 25 de març de 2013 i el Decret de l’Alcaldia de 24 de
març de 2014 que prorroga el contracte de l’1 d’abril de 2014 fins al 31 de març
de 2015 pels preus esmentats.
Segon.- Modificar el contracte per la gestió dels serveis de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs, essent l’actual
concessionari l’empresa Urbaser, S.A., de manera que l’import màxim del
contracte, sense possibilitat de futures revisions de preus, a partir de l’1 d’abril
de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 passi a ser de 1.917.189,47 €, inclòs
l’IVA, dels quals 564.100,13 € corresponguin a la recollida de residus sòlids
urbans, i 1.353.089,34 € corresponguin a neteja viària, i per l’any 2016 i fins que
s'adjudiqui el nou contracte el preu màxim anual de 2.556.252,63 €, inclòs l’IVA,
dels quals 752.133,51 € corresponguin a la recollida de residus sòlids urbans, i
1.804.119,12 € corresponguin a neteja viària, tots vistos els motius d’interès
públic exposats en la part expositiva i als que es fan referència en els informes
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que consten en l’expedient. S’adjunten al present acord quadres resum del preu
del contracte que també s’aprova.
Tercer.- Tramitar la facturació d'aquest any 2015 d'acord amb la modificació del
contracte per aquest any i per tant finalitzar els procediments de devolució de les
factures ja presentades, els quals es troben en tràmit d'audiència, d'acord amb
el contingut dels presents acords.
Quart.- Aprovar la continuïtat de la prestació dels serveis de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs a càrrec d'URBASER, S.A.,
a partir de l'1 d'octubre de 2015 i fins que es produeixi una nova adjudicació del
contracte.
Cinquè.- Posar els presents acords en tràmit d’audiència al concessionari
Urbaser, S.A. per tal que, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir del
dia següent a la recepció de la seva notificació, presenti aquelles al·legacions
que cregui convenients. En cas de no presentar al·legacions, aquests acords de
modificació esdevindran definitius.
Sisè- Notificar els presents acords al concessionari Urbaser, S.A.”
Vist que en exercici d'aquest tràmit d'audiència, el Sr. Albert Manduley
Bermejo en nom d'Urbaser S.A. presenta en data 9 d'octubre de 2015 escrit
d'al·legacions amb documentació adjunta a l'anterior proposta d'acords,
al·legacions que bàsicament incideixen en els arguments esgrimits per
l'interessat en escrits anteriors que havia presentat i que figuren en
l'expedient: l'empresa al·lega que va aplicar les modificacions del contracte
des del gener de 2013, i entén que era per dues anualitats i per tant havia
de finalitzar a 31 de desembre de 2014. S'afirma que es va cometre un
error d'apreciació en aplicar la rebaixa els tres primers mesos de l'any 2013
i no a partir de l'1 d'abril de 2013, i consideren que la modificació era per
dos anys exactes i que, per tant, si la modificació va estar en vigor fins el 31
de març de 2015, demanen el reintegrament de la diferència dels tres
primers mesos de l'any 2013.
Vist que es va proposar la desestimació de dites al·legacions per part dels
Serveis Generals i la Intervenció Municipal atès que no desvirtuaven els
arguments que motivaven el sentit de la proposta d'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament en data 28 de setembre de 2015.
Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 30 de novembre
de 2015, va adoptar entre d'altres els següents acords:
“Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per Urbaser, S.A., en exercici
del tràmit d'audiència atorgat a aquest interessat amb relació als següents
acords els quals, per tant, esdevenen definitius, desestimació en base als
arguments que es detallen en la part expositiva.
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Segon.- Aprovar que es mantinguin els preus aprovats pels tres primers mesos
de 2015, de gener a març, donat que la gestió dels serveis es prestava de
conformitat amb la modificació aprovada per l'acord plenari de 25 de març de
2013, per l'import màxim anual per a l’any 2014 i següents de 2.444.382,23 €,
inclòs l’IVA, dels quals 722.073,51 € corresponien a la recollida de residus sòlids
urbans, i 1.722.308,72 € corresponien a neteja viària, i aquest preu segueix en
vigor pels tres primers mesos, de gener a març, de l’any 2015, de conformitat
amb l’acord del ple de 25 de març de 2013 i el Decret de l’Alcaldia de 24 de
març de 2014 que prorroga el contracte de l’1 d’abril de 2014 fins al 31 de març
de 2015 pels preus esmentats.
Tercer.- Modificar el contracte per la gestió dels serveis de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs, essent l’actual
concessionari l’empresa Urbaser, S.A., de manera que l’import màxim del
contracte, sense possibilitat de futures revisions de preus, a partir de l’1 d’abril
de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 passi a ser de 1.917.189,47 €, inclòs
l’IVA, dels quals 564.100,13 € corresponguin a la recollida de residus sòlids
urbans, i 1.353.089,34 € corresponguin a neteja viària, i per l’any 2016 i fins que
s'adjudiqui el nou contracte el preu màxim anual de 2.556.252,63 €, inclòs l’IVA,
dels quals 752.133,51 € corresponguin a la recollida de residus sòlids urbans, i
1.804.119,12 € corresponguin a neteja viària, tots vistos els motius d’interès
públic exposats en la part expositiva i als que es fan referència en els informes
que consten en l’expedient. S’adjunten al present acord quadres resum del preu
del contracte que també s’aprova.
Quart.- Tramitar la facturació d'aquest any 2015 d'acord amb la modificació del
contracte per aquest any i per tant finalitzar els procediments de devolució de les
factures ja presentades, els quals es troben en tràmit d'audiència, d'acord amb
el contingut dels presents acords.
Cinquè.- Aprovar la continuïtat de la prestació dels serveis de recollida de
residus sòlids urbans i neteja viària de Sant Adrià de Besòs a càrrec
d'URBASER, S.A., a partir de l'1 d'octubre de 2015 i fins que es produeixi una
nova adjudicació del contracte.
Sisè- Notificar els presents acords al concessionari Urbaser, S.A.”
Vist que en data 15 de desembre de 2015, el Sr. Manduley Bermejo, en
representació d'URBASER, S.A., va presentar escrit qualificable de recurs de
reposició contra els esmentats acords plenaris.
Vist que, d'acord amb l'informe emès pel cap de Serveis Generals en data
20 de gener de 2016:
“Aquest recurs es fonaments en els mateixos arguments exposats per
l'interessat al llarg de l'expedient, per la qual cosa es proposa desestimarlos.
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Afirma el recurrent que no tenen constància que els acords de modificació
del contracte haguessin d'aplicar-se els mesos de gener, febrer i març de
2013, i que l'acord plenari de data 4 d'abril de 2013 no indica que aquestes
modificacions afectin als tres primers mesos d'aquell any.
Al respecte, es trasllada el que s'esmentava en la part expositiva de l'acord
de data 30 de novembre de 2015 -es reprodueix en part informe emès per
aquest tècnic-:
“Com ja es va informar en ocasió de l'anterior acord de Ple, “la modificació
comprenia els anys 2013, 2014 i següents. L'expressió “següents” hauria de
comprendre, com a mínim, la finalització “formal” del contracte, és a dir,
fins el 31 de març de 2015”. Per tant, hi ha un error d'interpretació per part
del contractista: la pròrroga va ser pel període 1 d'abril de 213 a 31 de
març de 2015 com a màxim, però la modificació del contracte ho va ser
pels anys 2013, 2014 i següents: per tant, s'ha d'interpretar per les
anualitats 2013 i 2014 (ambdues senceres) i els tres primers mesos de
l'any 2015 que són els que es comprenien en l'última pròrroga. Per això, el
temps de la modificació sempre ha excedit en 3 mesos el temps de la
pròrroga. Així ha figurat en els diversos acords de Ple que han aprovat la
modificació o li han donat continuïtat (25 de març de 2013 i 9 d'abril de
2015), sense que s'hagi rebut cap al·legació, en cap dels casos, per part
d'Urbaser, S.A. Cal recordar que, en última instància, és l'òrgan de
contractació qui té la facultat d'interpretar el contracte, però la redacció
dels acords és clara. Si l'òrgan de contractació hagués volgut que la
modificació fos de l'1 d'abril de 2013 fins al final del contracte (31 de març
de 2015) ho hagués dit expressament i no hagués fet referència a l'any
2013 sense especificar terminis, per la qual cosa s'ha d'entendre que la
modificació afectava al total del 2013, el total del 2014 i fins la finalització
del contracte (primer trimestre de l'any 2015).”
Per tant, l'acord del 2013, en parlar de la modificació del contracte, es
refereix a tota la anualitat, com ja s'ha dit en múltiples ocasions, perquè si
hagués volgut dir alguna altra cosa ho hauria explicitat d'una manera o
altra, i no es pot interpretar de la forma que addueix el recurrent si l'acord
no s'expressa així.”
Vist que aquest informe conclou amb l'afirmació que “el recurs presentat
per l'interessat no desvirtua els arguments que motiven el sentit dels acords
adoptats pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de novembre de 2015 i és
convenient desestimar-lo, sens perjudici del que pugui informar la
intervenció municipal”.
Vist l'informe emès per la intervenció municipal i que figura en l'expedient,
el qual es manifesta en el mateix sentit que l'informe de Serveis Generals.
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Per tot el que s'ha exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Desestimar el recurs de reposició interposat per URBASER, S.A., contra
els acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data
30 de novembre de 2015, els quals figuren en la part expositiva,
desestimació en base als arguments que es detallen també en la part
expositiva.
2. Notificar el present acord al concessionari Urbaser, S.A.
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
S'aprova per unanimitat.
17. Assumptes urgents
No hi ha cap assumpte urgent.
18. Precs i preguntes
Andreu Marín (PP) diu:


Que sobre la modificación del contrato de la trabajadora Adriana Oltra
Hernández pasando a ser de jornada completa, les gustaría saber a qué
necesidad objetiva y/o eventual responde dicha modificación dado que el
decreto de nombramiento no lo especifica.



Que sobre los resultados de la convocatoria de 2 plazas de subalternos,
les resulta sorprendente que, en la prueba teórica (la parte más
objetiva), las dos personas (Eloy Salamanca y Carlos Serrano) que, con
diferencia, consiguieron la mayor nota, no hayan obtenido la plaza final,
y que la parte de concurso, es decir, los méritos fijados
discrecionalmente por la Administración, sea la fase decisiva en la que se
produce una diferencia abismal entre unos y otros, lo que permite que
sean otras dos personas las que obtengan dicha plaza, y que además,
una de las plazas se otorga a una persona que tiene casualmente una de
las calificaciones teóricas más bajas de toda la convocatoria, por lo que
es una situación que les llama poderosamente la atención.
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Filomena Cañete (PSC) contesta:


Que es va modificar el contracte perquè es van adonar que per poder dur
a terme el programa tal com estipula el SOC la jornada parcial no era
bona.



Que amb l'EBEB els regidors i les regidores no poden formar part de cap
tribunal, per tant, que si té alguna reclamació o aclariment hauria
d'adreçar-se al cap de Recursos Humans i li donarà totes les explicacions
pertinents.



Que en un concurs oposició es valoren els mèrits dels aspirants i és
possible que es desequilibri en funció de les puntuacions que hagin
obtingut en la fase d'oposició.



Que, per exemple, en les places d'administratius i auxiliars
administratius, no existeix fase de concurs, per tant, tot és pura
oposició.

Rubèn Arenas (ERC) diu:


Que vol demanar disculpes als ciutadans per les esmenes i
contraesmenes fetes a les mocions, que a la Junta de Portaveus han
estat negociant per arribar al màxim consens possible i que també ha
enviat les esmenes a tots els regidors.



Que van comunicar al regidor José Luis Martínez que al carrer d'Alarcón,
núm. 134, al Polígon de Monsolís, hi havia unes runes, on fins hi tot
havien aparegut ratolins, i que ara les runes s'han apilat però que no
s'ha acabat de netejar.

Antoni Vélez (ERC) diu:


Que aquestes últimes setmanes s'ha produït diversos conflictes entre les
entitats esportives i l'empresa GIMESPORT, concessionària del
poliesportiu Marina-Besos, i després de diverses reunions amb l'alcalde i
el regidor d'Esports s'ha aconseguit que les entitats puguin continuar les
seves activitats, però sense llum, sense aigua calenta, que han de retirar
el material propi, etc., per tot això, demanen que, davant l'amenaça de
no poder continuar la seva activitat al Marina-Besòs, s'ha aconseguit que
ho puguin fer i ara simplement s'hauria de continuar pressionant a
Gimesport perquè les entitats adrianenques puguin gaudir d'un
poliesportiu que, al cap i a la fi, és municipal.
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José Luis Martínez (PSC) diu que ja li va comentar per whatsapp a Antoni
Vélez que es retiraria aquesta mateixa setmana.
Isabel Marcuello (MES) diu:


Que continua reiterant que faci públic actes, esdeveniments i, sobretot,
l'agenda pública de l'alcalde.



Que vol que l'alcalde li contesti les preguntes que va presentar per escrit
dijous.

L'alcalde li contesta que no ha rebut res, però que ja li respondrà.
Isabel Marcuello (MES) li diu que per això va presentar la instància el
divendres perquè es preparés les respostes i les hi contestés avui. Que les
preguntes es referien a unes declaracions sobre un document que se suposa
que els grups tenen sobre els eixos del Consorci de la Mina.
L'alcalde diu que aquest document, elaborat pel Consorci del barri de la Mina
té dues parts, una és el resum històric d'aquests anys i l'altra part els eixos
a treballar en un futur, i s'ha repartit a tots els regidors, a la Generalitat, a
la Diputació i a l'Ajuntament de Barcelona. Que les seves declaracions han
estat que ningú ha fet arribar cap esmena ni cap apreciació i que el nou
secretari general de la Conselleria, que és el president de l'Executiva del
Consorci del barri de la Mina ha d'impulsar el document definitiu dels
programes, quantificar-los, periodificar-los, fer un document perquè les
diferents administracions aprovin la continuïtat del Consorci del barri de la
Mina.
Isabel Marcuello (MES) pregunta si el document que fixa els eixos de futur
del Consorci del barri de la Mina és un document aprovat o és un esborrany
de treball.
L'alcalde li contesta que és un esborrany de treball passat des de fa mesos a
tots els grups.
Isabel Marcuello (MES) continua i pregunta:
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Que malgrat que l'alcalde manifesta haver lliurat als grups de l'oposició el
document que fixa els eixos de futur del Consorci del barri de la Mina, el
seu grup no en té cap constància, vol saber en quina data i per quin
mitjà ho va fer arribar.



Que també vol saber en quina data i mitjà el va lliurar a la Plataforma
d'Entitats i Veïns de la Mina i quins són els acords, les actuacions, els
posicionaments, etc.

L'alcalde li contesta que va ser en una sessió presencial.
Isabel Marcuello diu quin òrgan ha aprovat el document.
L'alcalde contesta que potser ho van recollir malament o potser ell es va
equivocar.
Isabel Marcuello (MES) diu:


Que reitera que MES Sant Adrià no ha rebut cap document d'eixos del
Consorci, l'únic que han rebut són memòries, el Pla de transformació de
la Mina 2000-2015 i un document de programes socials de 2015.

L'alcalde li contesta:


Que va lliurar aquest document i va explicar que la primera part era
memòria i la segona eren els eixos, que podein fer arribar tot allò que
volguessin i que estaven oberts a escoltar-los.



Que cadascú és responsable d'allò que llegeix o no llegeix i ell no és
responsable de tothom. Que quan un regidor rep un document sap si el
llegeix o no. Que els primers a rebre el document van ser els regidors i
després la resta d'administracions.

Isabel Marcuello (MES) li respon:


Que ells fan els deures i és veritat que l'alcalde no ha d'anar a darrere de
ningú, però no ha de faltar a la veritat, no es pot dir que s'ha lliurat un
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document d'eixos del Consorci si no és veritat, perquè parteixen d'una
memòria i després podrien fer totes les aportacions que volguessin.
Basilio Perona (SAeC) diu:


Que en l'últim Ple va fer menció a diverses temes que no estaven bé a la
Mina, per també passa als altres barris: al barri del Besòs no hi ha la
seguretat que hi hauria
d'haver, a Monsolís les voreres estan
destrossades potser pels camions, a la Catalana no tenen equipaments, i
a Sant Joan Baptista és un abocador de runa i escombraries, etc..



Que a la Mina, amb totes les coses que últimament estan passant,
sembla que estiguin en toc de queda i que també ho estan passant molt
malament.

L'alcalde li diu que són conscients de la situació.
Pedro Sánchez (C's) pregunta si hi ha una data pel lliurament els documents
famosos sobre les inspeccions que s'havien d'haver realitzat al MarinaBesòs.
Juan Carlos Ramos (PSC) li contesta que aquests documents es troben als
Serveis Tècnics.

29.02.2016

71

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22.45
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

